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آیا نقدینگی دلیل اصلی رشد مداوم تورم است؟

مناقشه رشد نقدینگی
میانگین نرخ تورم بلندمدت ایران نزدیک به 20 درصد است و این در حالی است که میانگین نرخ تورم جهان حدود 2.4 درصد 
برآورد می ش��ود، به طوری که بیش��تر کشورهای دنیا موفق به کنترل تورم خود شده اند. مرکز آمار ایران روز گذشته تورم مردادماه 
امس��ال را 25.8 درصد اعالم کرد که نس��بت به ماه قبل 2 درصد کمتر شده است. البته اقشار مردم به این عدد با دیده تردید نگاه 
می کنند و معتقدند میزان تورم باالتر است، همان طور که گزارش بانک مرکزی از تورم سال 98 نشان می دهد جامعه ایرانی در این 
سال درگیر تورم باالی 41درصد بوده است. فشار گرانی های  مداوم موجب شده قدرت خرید شهروندان به یک سوم کاهش پیدا کند 
و بخشی از کاالهای مصرفی از سفره معیشت آنها حذف شود. کارشناسان، مهمترین دلیل رشد مدام تورم و بیشتر شدن خط فقر 

را رشد نقدینگی می دانند که به جای حرکت به سمت تولید، سر از بازارهای غیرمولد درآورده است.
طبق گفته بانک مرکزی، حجم نقدینگی در س��ه ماهه امس��ال بیش از 2651 هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به پایان سال 
گذشته 7.3 درصد رشد کرده است. به گزارش اتاق تهران، اگر نقدینگی در مسیر تولید قرار بگیرد باعث رونق اقتصادی می شود، اما 
در غیر این صورت تورم به دنبال خواهد داشت؛ همان اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده است و پول های  سرگردان مردم با حرکت 

به سمت بازارهای دالر و سکه و مسکن باعث افزایش گرانی در این بخش ها و به تبع آن سایر بخش های  اقتصادی شده است...

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعالم کرد

برنامه ویژه دولت برای تسهیالت خرید 
خانوارهای حقوق بگیر
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»کیتکو« تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار سهام و قیمت طال را بررسی کرد

واکنش بازارها به نتیجه انتخابات آمریکا

مطرح ترین برندهایی که دورکاری طوالنی مدت را انتخاب کرده اند 
4 مزیت نوآوری برای کسب و کارها

چالش طراحی تبلیغات متمایز و خالقانه
ترجمه خودکار اقدام جدید توییتر

بازاریابی با استفاده از فناوری واقعیت افزوده
نسل جدید اینفلوئنسرها 
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مدیرعامل وان پالس به  سمت 
معاون ارشد شرکت سرمایه گذار 

اوپو و ریلمی منصوب شد

یادداشت
پیامد شرایط بازار سهام 

بر اقشار جامعه

شاخص بورس در شش  ماهه گذشته 
رشدی بی سابقه، بی نظیر و استثنایی را 
تجربه کرده اس��ت، به  گونه ای که در 
تلق��ی جامعه، خریدوفروش س��هام و 
سهامداری نه به  نوعی سرمایه گذاری 
برای کسب سود، بلکه به  ابزاری برای 
حف��ظ ارزش پول و ثروت نقدی مردم 
تبدیل  شده اس��ت. تعداد سهامداران 
بورس��ی به  ش��دت افزایش  یافته و از 
کمتر از 3میلیون در چند س��ال قبل 
به بیش از 11 میلیون نفر رسیده است 
و از ای��ن مهم تر، کیفیت س��هامداران 
جدی��د اس��ت که ناآش��نایی ب��ا بازار 
سهام و ادبیات س��هامداری و صرفه و 
صالح خود، مشخصه و وجه مشترک 
آنهاس��ت. مردم برای اینکه از صدمات 
سنگین افزایش شدید سطح عمومی 
قیمت ها در کش��ور مص��ون بمانند نه 
با هدف س��رمایه گذاری به بازار سهام 
روی آورده اند. شاخص کل بازار از رقم 
400هزار واحد در ماه های پایانی سال 
1398 به رقم یک میلیون و 700 هزار 
واح��د در نیمه تیرماه 1399 رس��یده 
است، درحالی که مجموعه کسب وکار، 
تولید و فعالیت های اقتصادی کشور در 

حالت رکود قرار دارد. 
شاخص مهم نسبت متوسط قیمت 
سهام به درآمدهای حاصل از آن از رقم 
هفت برابر در چند ماه گذشته به رقم 

نزدیک به 40 برابر در حال 
3حاضر رسیده و این...
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نتایج یک مطالعه نشان می دهد که هر اندازه رویارویی با خبرهای دروغ 
بیش��تر ش��ود، آن خبرها بیشتر باور می ش��وند و خبرهایی که آشناسازی 
ش��ده اند، بیشتر از خبرهای تازه باور می شوند. از آنجا که خبرها در فضای 
مجازی به آسانی پخش می شوند، مردم یک خبر را در بسترهای گوناگون 
فضای مجازی نظیر اینستاگرام، تلگرام، توئیتر، فیس بوک و... می بینند و این 
یعنی یک خبر را بیش��تر از یک بار می بینند. در نتیجه، رویارویی پیشین 
)آشنایی( با یک خبر، باورپذیری آن خبر را به اندازه زیادی افزایش می دهد.
باورهای نادرست به  ویژه درباره موضوع های کلیدی، آسیب فراوانی برای 
فرد و جامعه دارد بنابراین روانشناسان باید دالیل شکل گیری این باورها را 
بیابند تا بتوانند با نزدیک تر کردن مردم به واقعیت به موفقیت فرد و جامعه 
کمک کنند. اگر انس��ان ها توانایی تشخیص درس��ت و نادرست را نداشته 
باش��ند، هر کسی به آس��انی می تواند ذهن آنان را به خدمت اهداف خود 
درآورد. اگر مردم جامعه نتوانند خبر واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهند، 
این جامعه کم کم از عقالنیت دور می شود و به سوی هذیانی شدن پیش 
می رود. می توان گفت تقریبا همه رسانه ها تالش می کنند با دادن اطالعاتی 
که کامال نادرس��ت یا درست اما دس��تکاری شده هستند، ذهن مردم را به 
س��وی موردنظر خود بکش��انند. در این میان، مردمان بسیاری در سراسر 
جهان، با این اطالعات نادرست فریب خورده اند. این اطالعات نادرست همان 
خبرهای هدفدار هستند، یعنی خبرهایی که نه برای آگاه کردن مردم، بلکه 
با هدف فریب آنها و بیشتر در رسانه های فضای مجازی منتشر می شوند تا 

عده ای بتوانند به هدف های سیاسی و اقتصادی خود برسند.
تحلیل خبرهای منتشرشده در ش��بکه اجتماعی فیس بوک در هنگامه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در س��ال 2016 نشان داد که خبرهای 
دروغین بیشتر از خبرهای راستین به اشتراک گذاشته شدند، بیشتر مدنظر 
قرار گرفتند و درباره آنها نظر داده شد. این امر نشان می دهد که خبرهای 
دروغین شاید از آنجا که جذاب ساخته شده اند، بیشتر از خبرهای راستین 

جلب توجه می کنند و احتماال بیشتر هم باور می شوند.
در ایران نیز در هنگامه انتخابات، مردم به شدت هدف خبرهای دروغین 
قرار می گیرند و این خبرها ممکن اس��ت نتیجه انتخابات را تعیین کند یا 
دست کم تغییر دهد. پذیرش این خبرها تا اندازه ای است که حتی شخصی 
چون وزیر دفاع پاکستان نیز متأثر از خبرهای دروغین، تصمیم های سیاسی 
مهمی گرفته اس��ت. در نتیجه باید به جست وجوی پاسخ این سوال برآمد 
که چرا بسیاری از مردم، خبرهای دروغین فضای مجازی را به راحتی باور 
می کنند و س��ازوکار پذیرش این باورهای غلط که می توان آنها را »هذیان 

جمعی« نامید، کدام است؟
در همین راستا، ابراهیم احدی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بویین 

زهرا در یک پژوهش، تاثیر »آشنایی« را در باور کردن خبرهای دروغ فضای 
مجازی بررس��ی کرد؛ اینکه رویارویی پیشین )آشنایی( با یک خبر چگونه 
باورپذی��ری آن خبر را افزایش می دهد! ب��رای انجام این پژوهش، 50 هزار 
پیامک به مشترکان همراه اول و ایرانسل ساکن شهر تهران فرستاده شد و 
در آن ضمن درج لینک پرسش نامه اینترنتی، از گیرندگان پیامک خواسته 
ش��د: »با تکمیل این پرس��ش نامه که تنها 20دقیقه وقت شما را می گیرد، 
ضمن کمک به پیش��رفت روان شناس��ی، در قرعه کشی یک تبلت شرکت 

کنید.« 
در نتیجه 2هزار و 26 نفر به این پرسش نامه پاسخ دادند که از این میان، 
504 نفر س��ن زیر 18 سال داشتند، 57 نفر دست کم یکی از پرسش ها را 
پاسخ نداده بودند و 10 نفر گزارش دادند که درستی پاسخ ها را از اینترنت 
بررس��ی کرده اند. به همین خاط��ر، این 571 نف��ر از روند پژوهش حذف 
ش��دند و در پایان، هزار و 455 نفر در پژوهش ش��رکت داده شدند. در این 
پرسش نامه 24 سرخط خبری دروغ مورد پرسش قرار گرفت. این خبرها با 
دستکاری در خبرهای منتشرشده در اردیبهشت و خرداد سال 1398 )بازه 

زمانی انجام مطالعه( انتخاب شدند.
از آنجا که مردم در فضای مجازی به طور معمول تنها سرخط خبرها را 
می خوانند، در این پژوهش نیز از سرخط خبرها استفاده شد. همچنین تنها 
خبرهای بد در پرسش نامه قرار گرفت، چراکه تجربه تاریخی نشان می دهد 
که مردم ایران بیشتر از خبرهای بد تاثیر می گیرند. ازجمله خبرهای دروغین 
استفاده شده در این پژوهش شامل این موارد بود: تحقیق و تفحص مجلس 
نش��ان داد که بیش از نیمی از مدیران کش��ور تخلف کرده اند، در دو سال 
گذشته تعداد س��یگاری ها دو برابر شده است، 100 روزنامه کاغذ را با نرخ 
دولتی دریافت کرده اند و با نرخ آزاد در بازار فروخته اند، 62 درصد معلمان از 
تنبیه بدنی استفاده می کنند، نشانه هایی از جاسوسی برانکو ایوانکوویچ برای 
س��ازمان جاسوسی انگلیس وجود دارد، محمدعلی نجفی از سوی یک فرد 

دیگر، مأمور به قتل میترا استاد شده بود و... .
در این پژوهش س��واالتی نیز درخصوص س��ن، جنسیت، تحصیالت و 
گرایش سیاسی شرکت کننده ها پرسیده شد. همچنین از آنها پرسیده شد 
که آیا س��رخط های مطرح شده را با دیگران به اشتراک می گذارند یا خیر؟ 
این پژوهش در س��ه مرحله آشناس��ازی، ارزیابی و پیگیری )10 روز بعد از 
ارزیابی( انجام شد و از شرکت کنندگان خواسته شد که آشنا بودن و صحت 

هر خبر را نمره گذاری کنند.
در نهایت از جامعه آماری پرس��یده شد که آیا برای بررسی صحت اخبار 
از جس��ت وجوی اینترنتی استفاده کرده اند یا خیر. همچنین به افراد گفته 
شد که همه خبرها دروغ بود و هدف این نظرسنجی درباره زودباوری مردم 
است. میانگین سن شرکت کنندگان در این مطالعه حدود 27 سال بود و در 
بازه س��نی 18 تا 39 سال قرار داشتند. 631 نفر از آنها مرد بودند و بیشتر 
ش��رکت کنندگان تحصیالت کارشناسی داشتند. از بین این افراد 291 نفر 

اصول گرا، 722 نفر بی طرف و 442 نفر اصالح طلب بودند.
در انتها، یافته های این پژوهش نشان داد که تنها یک بار رویارویی پیشین 
ب��ا خبرهای دروغین باعث می ش��ود که این خبره��ا در نظر افراد حقیقت 
)حقیقت خیالی( به نظر برس��ند و خبرهای آشناس��ازی ش��ده، بیشتر از 
خبرهای تازه باور می ش��وند، یعنی هر اندازه رویارویی پیشین با خبرهای 

دروغ بیشتر شود، آن خبرها بیشتر باور می شوند.
پژوهشگران درخصوص دلیل بروز چنین رفتاری می گویند که انسان ها 
برای داوری درباره درس��تی یا نادرس��تی گزاره ها، به دنبال آسان ترین راه 
هستند و چیزی را که راحت می فهمند، راحت باور می کنند و آشنایی قبلی 
به راحت فهمیدن آنها کمک می کند. همچنین مشخص شد که رویارویی 
پیشین یا آشنایی با خبر حتی می تواند راست پنداری خبرهای دروغ عجیب 
و غری��ب را نی��ز افزایش ده��د. دروغ بودن خبرهای عجی��ب و غریب را با 
اندکی اندیشیدن و بهره گرفتن از دانش و منطق می توان مشخص کرد. این 
مطالعه نشان داد که دانش و منطق به سختی می توانند جلوی اثر حقیقت 

خیالی را بگیرد.
در انج��ام این مطالعه البت��ه محدودیت هایی نیز وجود داش��ت. یکی از 
محدودیت ها این بود که تنها تاثیر متغیر آش��نایی پیشین با خبر را مورد 
بررس��ی قرار داده بود، در حالی که متغیرهای دیگری مثل سواد رسانه ای 
مخاطبان، ش��دت دروغ بودن خب��ر، موافق یا مخالف بودن با آن و گرایش 

سیاسی مخاطبان در باور کردن خبر تاثیر دارند. 
در جمع بندی این مطالعه آمده اس��ت: پژوهش کنونی نشان می دهد که 
تنها یک بار رویارویی پیشین با خبرهای دروغین، راست ادراک کردن آن 
خبرها را ب��ه گونه ای معنادار افزایش می دهد؛ به این ش��کل که خبرهای 
آشناس��ازی ش��ده بیش��تر از خبرهای تازه باور می ش��وند. اثر رویارویی بر 
باورمندکردن خبرها نه تنها تا 10 روز پایدار مانده، بلکه با رویارویی دوباره 
افزایش هم یافته است؛ به این صورت که در مرحله پیگیری، خبرهایی که 
در مرحله آشناس��ازی به آزمودنی ها نشان داده شده بود، بیشتر از مرحله 
ارزیابی باور ش��دند. حتی وقتی تنها خبرهایی تحلیل شدند که آزمودنی ها 
هوشیارانه با آنها آشنا نبودند، یعنی از مشاهده آنها در مرحله های آشناسازی 
و ارزیابی آگاه نبودند، باز هم رویارویی پیشین با خبرها، راست ادراک کردن 
آنها را افزایش داد. پس هر اندازه رویارویی با خبرهای دروغین بیشتر شود، 

آن خبرها بیشتر باور می شوند.
اما چرا رویارویی پیشین )آشنایی( با خبرهای دروغین به باورمندکردن 
آنها می انجامد؟ به بیان دیگر، ساز و کار اثر حقیقت خیالی چیست؟ پاسخ 
بیش��تر پژوهش��گران این است که انس��ان ها برای داوری درباره درستی یا 
نادرستی گزاره ها به دنبال آسان ترین راه هستند. یکی از این راه های آسان، 
سیالی پردازش است؛ یعنی انسان ها چیزی را که راحت می فهمند، راحت 
هم باور می کنند و آش��نایی با گزاره ها ب��ه راحت فهمیدن آنها نیز کمک 
می کند. در پژوهش کنونی، آزمودنی ها بدون آنکه از رویارویی پیش��ین با 

خبرها آگاه باشند، خبرهای آشنا را بیشتر از خبرهای ناآشنا باور کردند. این 
امر نشان می دهد که بخش ناهوشیار و سطح پایین ذهن آنها بر داوری آنها 
درباره راس��ت یا دروغ بودن خبرها اثر گذاشته است و این یعنی هیچ گونه 

کوشش آگاهانه و هوشیارانه ای برای این داوری انجام نشده است.
پژوهش های پیشین نیز مانند پژوهش کنونی، اثر سیالی پردازش بر داوری 
انسان ها را نشان داده اند. برای نمونه رویارویی زیرآستانه ای با محرک هایی 
مانند الفبای چینی، هیجان های خوشایند مربوط به آن محرک ها را افزایش 
می ده��د. همچنین پژوهش هایی که به نقش یادآوری خودکار )آنچه خود 
به خود به ذهن ما می آید(، در برابر یادآوری راهبردی )آنچه خودخواس��ته 
به ذهن خود می آوریم( پرداخته اند، با یافته های پژوهش کنونی همخوانی 
دارند. تا س��ال ها، روان شناس��ان تص��ور می کردند که رویارویی پیش��ین 
)آشنایی(، تنها درست ادراک کردن گزاره های دوپهلو را افزایش می دهد، اما 
اگر گزاره ها واضح باشند، مردم برای داوری درباره درستی آنها از دانش خود 
بهره می جویند، اما پژوهش های جدیدتر نشان می دهد که رویارویی پیشین 
می تواند درس��ت ادراک کردن گزاره های واضح، اما نادرس��ت )برای نمونه، 
گیاهان غذای خود را با شیمی سنتز می سازند( را حتی در آزمودنی هایی که 
بعدها می توانستند گزاره درست را شناسایی کنند، افزایش دهد. برخی دیگر 
از پژوهشگران گفته اند اثر حقیقت خیالی تنها زمانی رخ می دهد که گزاره ها 
تا اندازه ای پذیرفتنی باشند، اما پژوهش کنونی نشان می دهد که رویارویی 
پیشین )آشنایی( می تواند راست پنداری خبرهای دروغین و عجیب و غریب 
را نیز افزایش دهد؛ خبرهایی که با اندکی اندیشیدن و بهره گرفتن از دانش 
و منطق می توان به دروغ بودن آنها پی برد. این پژوهش نشان می دهد که 
قلمروی اثر حقیقت خیالی گسترده  تر از آن چیزی است که تاکنون فرض 
می شده است و دانش و منطق به سختی می توانند جلوی این اثر را بگیرند.
پژوهش حاضر نشان می دهد اثر حقیقت خیالی نه تنها درباره گزاره های 
نادرس��ت خود را نشان می دهد، مانند اینکه »انسان از نسل میمون است« 
ک��ه این گزاره ها هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارند، بلکه درباره خبرهای 
دروغینی مانند »هجوم ملخ ه��ا« که با زندگی مردم پیوند تنگاتنگ دارند 
مشاهده می شود؛ پس این اثر می تواند در حوزه های دیگری به جز خبرهای 
دروغین نیز خود را نش��ان دهد؛ برای نمونه سیاس��تمدارانی که گزاره های 
نادرس��ت را همیش��ه تکرار می کنند، می توانن��د در متقاعدکردن مردم به 
اینکه حرف آنها درس��ت است موفق باش��ند یا تکرار خرافه ها می تواند به 
باورمندش��دن آنها کمک کند. در واقع، هرجا که نمی توان با نگاه به دانش، 
منطق و تجربه، درستی یا نادرستی یک سخن را بررسی کرد، اثر حقیقت 

خیالی کاربرد دارد.
گفتنی است نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی، پژوهشی با عنوان 
»نقش اثر حقیقت خیالی در باورپذیری خبرهای دروغین فضای مجازی« 
در آخری��ن ش��ماره فصل نامه »مطالعات و تحقیق��ات اجتماعی در ایران« 

دانشگاه تهران منتشر شده است.

چرا خبرهای دروغ فضای مجازی را به راحتی باور می کنیم؟

مصائب یک هذیان جمعی
ایمان ولی پور

IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

حسن خوشپور
کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه

مشاوره

تسهیالت 
ارزان قیمت

ضمانت نامه 
بانکی

اعتبار
اسنادی
داخلی

@bankpasargad www.bpi.ir        021-82890 :مرکز مشاوره و اطالع رسانی

مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت



فرص��ت امروز: پایگاه خبری، تحلیلی »کیتک��و« در تازه ترین گزارش 
خود به بررس��ی س��مت و س��وی اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا پرداخت و واکنش بازارها به نتیجه انتخابات نوامبر را س��نجید. 
»کیتکو« که به  طور تخصصی، تحوالت بازارهای فلزات قیمتی و فلزات 
اساس��ی را دنبال می کند، در این گزارش، اث��رات احتمالی پیروزی هر 
یک از دو نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا بر آینده بازار س��هام 
این کشور و بازار جهانی طال را بررسی کرد و در جست وجوی پاسخ این 
س��وال برآمد که نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر سرنوشت بازارها 

خواهد داشت؟
ب��ه گ��زارش »کیتکو«، در ماه ه��ای اخیر فعاالن بازاره��ای جهانی و 
همچنی��ن اقتصاددان��ان به دالیل روش��نی که نیازی ب��ه گفتن ندارند، 
بیش��تر روی همه گیری جهانی ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناش��ی 
از آن متمرک��ز بوده اند، اما در این میان، تح��والت مهم دیگری نیز رخ 
داده و یا در ش��رف رخ دادن هس��تند؛ تحوالتی که می توانند بازارهای 
جهان��ی به وی��ژه بازار طال را تح��ت تأثیر قرار دهند و ب��ه همین دلیل، 
سرمایه گذاران بازار طال و فلزات قیمتی نباید از این تحوالت غافل شوند. 
یکی از این تحوالت مهم، انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که روز 
س��وم نوامبر یعنی حدود دو ماه دیگر برگزار می ش��ود و ممکن است به 

جابه جایی قدرت در کاخ سفید بینجامد.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور س��ابق آمریکا و نامزد حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در نظرسنجی های اخیر توانسته 
اس��ت یک برتری 9 درصدی )به طور متوس��ط( را در برابر دونالد ترامپ 
حفظ کند، اما آیا این برتری 9 درصدی به معنای پیروزی قطعی بایدن 
در انتخابات خواهد بود؟ این یک س��ؤال بس��یار بزرگ اس��ت. اگرچه با 
توجه به نارضایتی برخی رأی دهندگان آمریکایی از نحوه مواجهه دولت 
ترامپ با بحران کرونا، پی��روزی بایدن بر ترامپ امری کامال امکان پذیر 
اس��ت، اما نمی توان با قاطعیت گفت که این پیش بینی به وقوع خواهد 

پیوست.
اگر موج دوم ویروس کرونا در آمریکا هرچه زودتر مهار نش��ود و یک 
رکود اقتصادی دیگر بالفاصله از راه برسد، ممکن است دونالد ترامپ نیز 
به سرنوش��ت جورج بوش پدر، رئیس جمهور سابق آمریکا )که به دلیل 
گرفتار شدن این کشور در یک رکود اقتصادی بالفاصله پس از یک دوره 
بهبود اش��تغال، انتخابات را به رقیب دموکرات خود یعنی بیل کلینتون 

واگذار کرد( دچار ش��ود، اما اگر اقتصاد آمریکا رو به بهبود برود، رقابت 
ترامپ و بایدن در روزهای پایانی بسیار نزدیک خواهد شد.

پی��روزی بای��دن در انتخاب��ات م��اه نوامب��ر و تبدی��ل ش��دن او به 
»رئیس جمه��ور بایدن« چه معنایی برای اقتص��اد آمریکا و بازار جهانی 
ط��ال خواهد داش��ت؟ به  موجب ط��رح احیای اقتص��ادی موردنظر جو 
بایدن، دولت فدرال آمریکا 700 میلیارد دالر در حوزه انرژی های پاک، 
حمایت از کاالها و خدمات آمریکایی و نیز تحقیق و توس��عه در زمینه 
فناوری های جدید هزینه خواهد کرد. نکته کلیدی این اس��ت که بایدن 
قصد دارد برای تأمین هزینه این طرح اقدام به افزایش مالیات بر س��ود 
ش��رکت ها و مالی��ات بر درآم��د ثروتمندان کند. او به دنبال این اس��ت 
ک��ه مالی��ات بر درآمد ش��رکت ها را از 21 درصد کنون��ی به 28 درصد 
افزای��ش ده��د. بعید به نظر می رس��د که بازار وال اس��تریت به  ویژه در 
ش��رایطی که روند بهبود اقتصاد آمریکا و جهان بسیار شکننده است، از 
افزایش مالیات ها اس��تقبال کند بنابراین از این زاویه ش��اید بتوان گفت 

که پیروزی بایدن در انتخابات منجر به افت بازار سهام خواهد شد.
اما برخی از س��رمایه گذاران انتظار دارند که جو بایدن پس از پیروزی 
احتمال��ی در انتخابات، طرح خود ب��رای افزایش مالیات ها را تا اندازه ای 
تعدی��ل کند. این گروه از س��رمایه گذاران به آن بخش از سیاس��ت های 
اقتص��ادی ج��و بایدن نی��ز که به نف��ع بازارهای س��هام اس��ت، توجه 
بیش��تری نش��ان می دهند. به  عنوان مثال، بایدن در مقایس��ه با ترامپ 
در سیاس��ت های تجاری خود کمت��ر روی حمایت گرایی تأکید خواهد 
داش��ت و همین تفاوت، ش��انس پایان یافتن تنش های تجاری آمریکا با 
چین و برخی از کش��ورهای دیگ��ر را افزایش خواهد داد؛ این تنش های 
تج��اری به  ویژه در س��ال های 2018 و 2019 ج��زو دغدغه های بزرگ 

بازارهای مختلف بود.
ب��ا این اوصاف باید اذع��ان کنیم که اثر پی��روزی احتمالی بایدن در 
انتخابات بر بازارهای سهام و بازار طال تا حد زیادی مبهم است. با توجه 
به اینکه پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 رشد 
بازار س��هام و سقوط قیمت طال را به دنبال داشت، به  طور تئوریک باید 
منتظ��ر وقوع عکس این رون��د در صورت شکس��ت وی در برابر بایدن 
باش��یم، اما این تحلیل بیش از حد ساده اندیش��انه است، زیرا این امکان 
وجود دارد که پس از پیروزی احتمالی جو بایدن، بازارهای سهام و طال 

به  طور هم زمان وارد یک روند صعودی شوند.

ب��ه  طور کلی، جو بایدن برای س��رمایه گذاران ی��ک گزینه قابل قبول 
اس��ت. دیدگاه های اقتصادی بایدن به اندازه دیدگاه های برخی از رقبای 
او در حزب دموکرات از جمله س��ناتور برنی س��ندرز و س��ناتور الیزابت 
وارن، رادیکال نیس��ت. در واقع، بایدن حتی از برخی جنبه ها بیش��تر از 
ترام��پ به اقتص��اد جریان اصلی گرایش دارد. از س��وی دیگر، بازارهای 
مالی آمریکا در دوران ریاس��ت جمهوری باراک اوباما )که جو بایدن به 
مدت 8 س��ال معاون اول او بود( نیز همانند دوران ترامپ رونق داشتند 
و رشد نسبتا خوبی را تجربه کردند. به عبارت دیگر، اینکه از بین ترامپ 
یا بایدن در نهایت چه کسی زمام امور را در کاخ سفید در دست بگیرد، 

از نظر فعاالن بازارهای مالی تفاوت چندانی ندارد.
از طرف دیگر، در حال حاضر ش��رایط کالن اقتصادی به گونه ای پیش 
می رود که فضا را برای رش��د فلزات قیمتی به  ویژه طال فراهم می کند. 
براس��اس گزارش های رسمی منتشرشده از س��وی دفتر بودجه کنگره 
آمریکا )CBO(، کسری بودجه دولت این کشور در دوره 9ماهه نخست 
س��ال مالی جاری حدود 2.7 تریلیون دالر بوده اس��ت که این رقم در 
مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال گذش��ته 2 تریلیون دالر افزایش نشان 
می ده��د. عالوه بر این، صندوق بین المللی پ��ول اخیرا پیش بینی کرده 
اس��ت که حتی بدون در نظر گرفتن احتم��ال به کارگیری محرک های 
مالی جدید در آمریکا طی س��ال های آتی، نسبت بدهی دولت به تولید 
ناخالص داخلی در این کش��ور تا س��ال 2030 ب��ه 160 درصد خواهد 
رس��ید. همچنین منفی شدن نرخ بهره واقعی و افزایش نرخ رشد عرضه 
پ��ول در آمریکا ب��ه باالترین می��زان آن در دوران معاصر نیز به کاهش 

ارزش دالر و افزایش قیمت طال کمک خواهد کرد.
اینکه چه کس��ی در انتخابات آمریکا پیروز ش��ود، حداقل تا زمانی که 
اقتصاد این کشور به  طور کامل بحران کرونا را پشت سر بگذارد، تفاوت 
چش��مگیری در سیاس��ت های پولی و مالی آمریکا ایج��اد نخواهد کرد. 
ع��الوه بر این، س��رمایه گذاران باید این نکته را در نظر داش��ته باش��ند 
ک��ه سیاس��ت های ف��درال رزرو )بانک مرک��زی آمریکا( نیز ب��ه اندازه 
سیاس��ت های دولت این کش��ور و حتی ش��اید بیش از آن بر بازارهای 
س��هام و طال تأثیرگذار اس��ت و در ش��رایط کنونی بسیار بعید است که 
فدرال رزرو سیاس��ت های انبس��اطی خود را کنار بگذارد؛ همان طور که 
ترامپ و بایدن نیز هیچ یک تمایلی به متوقف کردن سیاس��ت های مالی 

انبساطی و بسته های محرک اقتصادی ندارند.

»کیتکو« تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار سهام و قیمت طال را بررسی کرد

واکنش بازارها به نتیجه انتخابات آمریکا

هدف گ��ذاری جدی��د تورمی بانک مرکزی آمری��کا، دالر را به کف دو 
سال اخیر رساند.

به گزارش »رویترز«، س��خنان جدید رئیس بان��ک مرکزی آمریکا بر 
ابهامات مس��یر آینده سیاس��ت گذاری بزرگ تری��ن بانک مرکزی جهان 
افزوده است. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا که پیشتر گفته بود 
تحت سیاس��ت گذاری جدید، نرخ تورم به تدریج از س��طح هدف گذاری 
ش��ده 2درصدی عبور خواهد کرد، در یک موضع گیری جدید گفت قرار 
اس��ت نرخ تورم در محدوده 2درصدی نوسان کند و اجازه داده نخواهد 
ش��د که اختالف تورم با س��طح 2درصدی هدف گذاری شده خیلی زیاد 

شود.
تحلیلگ��ران ارزی معتقدند معنای س��خنان پاول ای��ن خواهد بود که 
نرخ بهره برای مدت طوالنی تری از حد انتظار قبلی در سطح بسیار کم 
حفظ خواهد شد و حتی ممکن است در یک سنت شکنی، بانک مرکزی 
آمریکا تصمیم بگیرد راه همتایان خود در اروپا و ژاپن را در پیش گیرد 

و نرخ بهره را به سطح منفی برساند.
سیاس��تگذاری قبلی تورمی از س��ال 2012 تاکن��ون چارچوب اصلی 
سیاس��ت گذاری های پولی و مالی فدرال رزرو بوده اس��ت. پاول با اشاره 
به اینکه نرخ تورم بس��یار پایین فعلی می تواند ریسک های محسوسی را 
متوجه اقتصاد کند، افزود: انتظار بس��یاری از فعاالن بازار در حال حاضر 

این است که نرخ تورم را به سمت باال سوق دهد.
تزریق صدها میلیارد دالر نقدینگی به اش��کال مختلف هنوز نتوانسته 
اس��ت نیازهای بازارهای مال��ی را به طور کامل برط��رف کند و نگرانی 
از طوالنی تر ش��دن احیای رش��د اقتصادی آمری��کا باعث کاهش انگیزه 
معامله گ��ران به نگهداری دالر ش��ده اس��ت. هنوز ش��اخص های کالن 
اقتص��ادی زیادی بیانگر وضعیت بحرانی در آمریکا هس��تند و در پیش 
بودن انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز بر ابهام ها افزوده است چراکه جو 
بایدن، نامزد دموکرات ها دیدگاه متضادی با ترامپ در بسیاری از مسائل 
اقتص��ادی دارد و پیروزی او و تحقق برخی از سیاس��ت های وعده داده 

ش��ده نظیر احیای نظام درمانی دوران ریاس��ت جمه��وری باراک اوباما 
می تواند باعث تغییرات زیادی در مخارج و شرایط بودجه ای شود. بایدن 
همچنین گفته که اگر پزش��کان تعطیلی فعالیت های اقتصادی را برای 

کنترل کرونا توصیه کنند به حرف آنها گوش خواهد داد.
هنوز مش��خص نیس��ت که سیاس��تمداران آمریکایی به مانند سران 
اروپای��ی بر س��ر اجرایی ش��دن حمایت های بیش��تر به توافق برس��ند، 
چراکه اختالف نظر بین س��ران جمهوریخواه و دموکرات بر س��ر بس��ته 
حمایتی ادامه دارد، چنانکه اس��تیون منوچین گفته است دموکرات  ها با 
خیرهس��ری از هرگونه مذاکره برای رسیدن به یک توافق معقول که به 

نفع شهروندان و مصرف کنندگان آمریکایی باشد، طفره می روند.
خبر خوب برای اقتصاد آمریکا در ش��رایط وخی��م فعلی می تواند آن 
باش��د که مخارج مصرف  کننده که بار حدود دو س��وم کل رشد اقتصاد 
آمریکا را بر دوش می کشد تا پایان ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل خود 
1.9درصد رشد کرده است؛ این یعنی بیش از 200 میلیارد دالر مخارج 
بیشتری در سطح خرد اقتصاد ) 82 میلیارد دالر در بخش کاال و 121 
میلی��ارد دالر در بخ��ش خدمات( صورت گرفته و این مس��ئله می تواند 
برای به حرکت درآوردن موتور رش��د اقتصادی در س��ه ماهه سوم سال 
کم��ک کند. مایک چندل��ر، تحلیلگر بازار ارز در موسس��ه »بنونکبورن 
گلوب��ال فارکس« گفت: ب��ازار ارز انتظار چنین اقدام��ی از طرف بانک 
مرک��زی آمریکا را تا حد زیادی داش��ت، با این حال نس��بت به توانایی 
بانک مرکزی در باالبردن نرخ تورم شک و تردیدهایی وجود دارد چراکه 
از س��ال 2012 تاکنون، فدرال رزرو نتوانس��ته است جلوی تورم پایین 

را بگیرد.
با وجود انتش��ار اخبار مربوط به پیشرفت دارویی مقابله با کرونا، این 
ویروس کماکان در حال پیش��روی اس��ت و بیم آن می رود که وضعیت 
با فرا رس��یدن فصل پاییز از این هم بدتر شود. سازمان بهداشت جهانی 
هش��دار داده که ممکن است هیچ گاه ایمنی دائمی در برابر کرونا ایجاد 
نش��ود و افراد مبتال به کرونا نبای��د گمان کنند که دیگر به این بیماری 

مبتال نخواهند ش��د. تاکنون بی��ش از 25 میلیون م��ورد ابتال به کرونا 
گزارش شده که در این بین 852 هزار و 977 نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بین کش��ورهای مختلف، باالتری��ن تلفات مربوط به آمریکا، 

برزیل، هند، مکزیک و انگلیس است.
دریک هالپنی، استراتژیست مسائل ارزی در بانک میتسوبیشی گفت: 
معامله گ��ران منتظر رس��یدن به تخمین دقیق ت��ری از نتیجه احتمالی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا هستند. مسئله مهم دیگر این است 
ک��ه باالخره چه زمانی به واکس��ن مقابله با کرونا دس��ت پیدا خواهیم 
کرد. اینکه س��ال آینده نیز کرونا در س��طح جه��ان یکه تازی کند برای 
بازارهای مالی اصال خبر خوبی محس��وب نخواهد ش��د.   ش��اخص دالر 
که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، 
در معام��الت سه ش��نبه با 0.22 درصد کاهش نس��بت ب��ه روز قبل در 
سطح 92.18 واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل 
1.106 دالر اعالم ش��د. در تازه ترین دور از معامالت ارزهای اروپایی نیز 
پوند با 0.05 درصد افزایش نس��بت ب��ه روز قبل خود و به ازای 1.335 
دالر مبادله ش��د. یورو 0.07 درصد باال رفت و با عبور از کانال 1.18 به 
1.190 دالر رس��ید. به عقیده شماری از تحلیلگران ارزی، اگرچه امکان 
ری��زش دالر در ماه های آینده باالس��ت، اما ای��ن ارز به عنوان ارز اصلی 
جهانی در موقعیت مس��تحکم تری از آن قرار دارد که انتظار سقوط آزاد 
آن را داش��ت. پاتریک ش��وویتس، مدیر دارایی بان��ک جی پی مورگان 
گفت: نرخ بهره در ژاپن و منطقه یورو منفی است و حمایت های خوبی 
به ش��کل اعتبار و تزریق نقدینگی در این کشورها انجام شده است، اما 
نباید فراموش کرد اقتصاد آمریکا وضعیت بس��یار بهتری از ژاپن و اروپا 

دارد و این در بلندمدت معادالت را به نفع دالر تغییر می دهد.  
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی هم هر دالر با 0.42درصد افزایش 
به 105.892ین رس��ید. در برابر همتای اس��ترالیایی، هر دالر آمریکا به 
ازای 1.356 دالر مبادله ش��د. همچنین نرخ برابری دالر معادل 6.864 

یوان چین اعالم شد.

پیامد سیاست تورمی »فدرال رزرو« بر ارزش دالر
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دریچه

نوسان در شاخص های بورسی جهان ادامه دارد
روز قرمز بورس های جهانی

بیشتر شاخص های مهم بورسی اروپا و آمریکا ریزش کردند.
به گزارش »بلومبرگ«، ش��اخص های بورس��ی جه��ان کماکان با 
نوس��انات باالیی مواجه هس��تند، اما با بازگشت نسبی آرامش در بین 
معامله گران، ریزش های دو ماه اخیر تقریبا جبران ش��ده و شاخص ها 
به باالترین س��طوح پنج م��اه اخیر خود رس��یده اند. ریچارد کالریدا، 
قائم مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته اس��ت هدف گذاری جدید 
س��طوح تورمی به معنای عدول از تعهد این بانک به استحکام بخشی 
به بازار کار نخواهد بود. اکنون ش��مار بیشتری از معامله گران منتظر 
کاهش بیش��تر ن��رخ بهره در آمری��کا و قرار گرفت��ن آن در محدوده 

منفی هستند.
از س��وی دیگر، مناقش��ات بین دو اقتصاد نخس��ت جهان نیز ادامه 
دارد و در اقدامی که ممکن اس��ت بار دیگر آتش اختالفات بین پکن 
و واش��نگتن را شعله ور کند، وزارت بازرگانی آمریکا با صدور بیانیه ای 
از اعمال تحریم روی 24 ش��خصیت حقیقی و حقوقی چینی به دلیل 
نق��ش آنها در مناقش��ات دریای چین جنوبی خبر داده اس��ت. پیش 
از ای��ن چین اعالم کرده ب��ود از تحریم های آمریکا هراس��ی ندارد و 

دخالت های آمریکا را عامل تنش زایی در منطقه می داند.
این اقدام تنها کمی پس از آن انجام می شود که در اتفاقی کم سابقه 
و پ��س از مدت ها تنش لفظی، اس��تیون منوچی��ن، وزیر خزانه داری 
آمریکا و رابرت الیت هایزر، وزیر بازرگانی این کشور با لیو هه، معاون 
نخست وزیر چین و سرپرست هیات مذاکره کننده این کشور با آمریکا 
به ص��ورت تلفنی صحب��ت و درخصوص اجرایی ش��دن توافقات فاز 
نخست رایزنی کردند. هم طرف چینی و هم طرف آمریکایی با صدور 

بیانیه جداگانه از پیشرفت ملموس در جریان مذکرات خبر داده اند.
انتش��ار اخبار امیدبخش در تاثیر مثبت اس��تفاده از پالسمای افراد 
بهبودیافته در درمان بیماران مبتال به کرونا باعث ایجاد موج جدیدی 
از خوش بینی ه��ا به نزدیک ش��دن به مهار این ویروس مرگبار ش��ده 
اس��ت. وزارت بهداشت آمریکا با صدور دس��تورالعملی مجوز استفاده 
از پالس��ما در روند درمانی بیماران را صادر کرده است. از سوی دیگر 
س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم کرده که احتمال تاخیر در دستیابی 
به واکسن کرونا وجود دارد و این فرآیند شاید تا سال 2021 و حتی 
بیش از آن نیز طول بکش��د. مجمع جهانی اقتصاد نیز اجالس ساالنه 

خود را به دلیل کاهش سرعت شیوع کرونا به تعویق انداخت.
با تداوم بازگش��ت تدریجی سطوح فعالیت های اقتصادی به مقادیر 
قبل از شیوع بحران، ش��اخص مدیران خرید آمریکا تا پایان ماه اوت 
ب��ه 53.6 واحد رس��ید که ای��ن رقم 2.7 واحد بیش��تر از مقدار ثبت 
ش��ده دوره منتهی به ماه قبل و باالترین میزان ثبت ش��ده از ابتدای 
س��ال 2019 تاکنون بوده است. از س��وی دیگر برای نخستین بار از 
دسامبر س��ال قبل، میزان تقاضای خارجی برای محصوالت تولیداتی 
آمری��کا روندی صعودی به خود گرفته و به لطف افزایش تقاضا، تورم 
صنعت��ی نیز اوج گرفته اس��ت. خبر خوب دیگر ب��رای اقتصاد آمریکا 
اینکه میزان فروش خانه های جدید در آمریکا  طی ماه ژوئیه نس��بت 
ب��ه ماه قبل خود 24.7 درصد بیش��تر ش��ده که این رش��د در طول 
تاریخ ثبت آمارهای مربوطه بی س��ابقه بوده است. این رقم همچنین 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز 8.7 درصد بیشتر شده است.
دیوید کاس��تین، تحلیلگر بازار بانک گلدمن س��اکس گفت: تحلیل 
تکنیکال نمادهای اصلی بازار نش��ان می ده��د وضعیت امیدوارکننده 
اس��ت و در روزه��ای اخیر ش��اهد بهبود محی��ط کالن اقتصادی نیز 
بوده ایم. اگر در زمینه واکس��ن مقابله با کرونا به دس��تاوردهای قابل 
اتکای جدیدی برس��یم آن وقت شاهد یک دوره طوالنی و باثبات در 
صعود ش��اخص ها خواهی��م بود، اما حتی بدون آن ه��م انتظار داریم 
ش��اخص ها در سطح باالتری از جایی که ماه قبل در آن قرار داشتند، 

بایستند.
در وال اس��تریت، بیش��تر ش��اخص ها نزولی بودند تا جایی که دو 
ش��اخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل 
خود بس��ته شدند. ش��اخص »داوجونز اینداس��تریال اوریج« با 0.78 
درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح 28 هزار و 430.05 واحد 
بس��ته شد. شاخص »اس اند پی 500« با 0.22درصد ریزش تا سطح 
3500.31 واحدی پایین رفت و دیگر ش��اخص مهم بورس��ی آمریکا 
یعنی »نزدک کامپوزیت« با 0.68 درصد افزایش در س��طح 11هزار و 

775.46 واحدی بسته شد.
تیم گیرس��کی، استراتژیس��ت ارش��د س��رمایه گذاری در موسسه 
»اینورنس کانس��یل« گفت: نگرانی هایی وج��ود دارد که اقتصاد چه 
زمانی مج��ددا احیا خواهد ش��د. در بلندمدت چش��م انداز اقتصادی 
امیدوارکننده اس��ت اما اگر یک ش��وک دیگر به وجود بیاید مثال در 
پاییز ش��اهد یک موج همه  گیری دیگر باشیم، حدس زدن درخصوص 

اینکه چه پیش خواهد آمد اصال کار ساده ای نیست.
در معام��الت بازارهای بورس اروپا نیز ش��اخص »فوتس��ی 100« 
ب��ورس لندن با 0.61 درصد ریزش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
5963.57  واحد بس��ته شد.  شاخص »دکس 30« بورس فرانکفورت 
در آلمان با کاهش 0.67 درصدی و ایس��تادن در س��طح 12 هزار و 
945.38 واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص »کک 40« بورس 
پاریس با افت 1.11 درصدی در س��طح 4947.27 واحد بس��ته شد. 
در مادرید ش��اخص »ایبک��س 35« نیز 2.29 درصد ب��اال رفت و به 

6969.50 واحد رسید.
در معامالت بورس های آس��یا نیز شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ 
تا جایی که ش��اخص »نیک ک��ی 225« بورس توکیو ژاپن با افزایش 
1.12 درصدی تا سطح 23 هزار و 139.76 واحدی باال رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ 0.96 درصد پایین رفت و در سطح 
25 هزار و 177.05  واحد بس��ته ش��د. در چین شاخص »شانگهای  
کامپوزیت« ریزش 0.58 درصدی را تجربه کرد و در سطح 4816.22 
واحد بس��ته شد. در اس��ترالیا هم شاخص »اس اند پی اس اند ایکس 
200« بورس س��یدنی با 0.22 درصد کاهش و ایس��تادن در س��طح 
6060.46 واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر ش��اخص های 

مهم آسیایی، شاخص »تاپیکس« ژاپن نزولی بود.
همچنین در بازار طالی س��یاه روند قیمت ها صعودی بود، چنانکه 
هر بش��که نفت »وس��ت تگزاس اینتر مدیت« با 0.14 درصد افزایش 
به 42.79 دالر رس��ید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود 0.32 
درصدی به ازای 45.57 دالر در هر بش��که مبادله شد. در بازار فلزات 
گران بها نیز بهای هر اونس طال با صعود 0.09 درصدی نسبت به روز 
قبل در س��طح 1969.90 دالر معامله ش��د. هر اونس نقره هم با افت 

0.41 درصدی به ازای 28.46 دالر مبادله شد.
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فرصت امروز: آخرین تحوالت تورم کاالهای خوراکی نش��ان می دهد 
که عمده کاالها همچنان با افزایش قیمت در ماه گذشته همراه بوده اند 
و تنه��ا تعداد محدودی کاهش قیمت را تجربه کرده اند. برنج خارجی و 

خانواده حبوبات نیز بیشترین افزایش قیمت را در مردادماه داشته اند.
تورم در دومین ماه تابستان نیز همانند ماه های گذشته از رشد هزینه 
خانوارهای ایرانی حکایت دارد، چنانچه هزینه خانوارهای ایرانی در این 
ماه نسبت به مردادماه س��ال گذشته به طور متوسط بیش از 30درصد 
افزایش یافته اس��ت، هرچند که تورم ساالنه تا اندازه ای کاهش یافته و 
به 25.8 درصد رس��یده اس��ت. نگاهی به جداول قیمتی 24 قلم کاالی 
خوراکی مورد مصرف مردم در ماه گذش��ته نشان می دهد که بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به مرداد سال قبل برای عدس با 136درصد ثبت 
شده و هر کیلو از این کاال تا بیش از 23 هزار تومان قیمت خورده است. 
بعد از آن برنج خارجی قرار دارد که افزایش 108.5 درصدی نس��بت به 
مردادماه سال گذشته و رشد 10.5 درصدی در مقایسه با تیرماه داشته 
و هر کیلو بیش از 18 هزار تومان فروش رفته است. پرتقال دیگر کاالیی 
اس��ت که بیش��ترین افزایش را نس��بت به بقیه کاالها دارد و 68 درصد 
نسبت به مردادماه پارسال و 43.7 درصد در مقایسه با تیرماه گران شده 

و هر کیلو به طور متوسط تا مرز 20 هزار تومان فروخته شده است.
در بین کاالهایی که نس��بت به تیرماه افزایش قیمت بیشتری داشته 
اس��ت می توان به پنیر اش��اره کرد که هر کیل��و 13 هزار و 400 تومان 
قیمت خورده و رش��د 12.6 درصدی دارد، اما در بین کاالهای خوراکی 
برخی اقالم نیز نس��بت به پارس��ال و یا تیرماه کاه��ش قیمت دارند، از 
جمله آنها می توان از رب  گوجه فرنگی را نام برد که 20.3 درصد نسبت 
به مردادماه پارسال ارزان شده و هر کیلو 17 هزار و 400 تومان قیمت 
خورده اس��ت. س��یب زمینی نیز کاهش 34.9 درص��دی دارد و حدود 
3900 تومان فروش رفته اس��ت. گوشت گاو و گوساله نیز در مردادماه 
نس��بت به پارس��ال 2.4 درصد ارزان تر ش��ده و خانوارها آن را به طور 

متوسط حدود 87 هزار تومان تهیه کردند.

اما برخی اقالم نس��بت به تیرماه کاهش قیم��ت دارند؛ به طوری که 
تخم مرغ 11 درصد ارزان شده و هر کیلو 13 هزار و 700 تومان فروش 
رفته اس��ت. البته تخم مرغ نس��بت به مردادماه س��ال گذشته با وجود 
ارزان��ی اخیر 48درصد افزایش قیمت دارد. در مورد س��یب درختی نیز 
ب��ا وجود کاهش 10.1 درصدی قیمت نس��بت ب��ه تیرماه 44درصد در 
مقایس��ه با پارسال گران شده است. گوجه فرنگی دیگر کاالیی است که 
5.1 درصد کاهش قیمت داش��ته و هر کیلو 3700 تومان فروخته شده 

است، ولی همچنان نسبت به سال قبل افزایش 5.2 درصدی دارد.
افزایش قیمت ها در حالی اتفاق می افتد که چندی پیش سازمان های 
مربوط��ه از جمله بانک مرکزی و س��ازمان برنام��ه و بودجه در رابطه با 
دالی��ل افزایش قیم��ت کاالها و خدم��ات در چند ماه ابتدایی امس��ال 
مس��ائلی را مطرح کرده به طوری که س��ازمان برنام��ه و بودجه معتقد 
بود افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده اس��ت. از سوی 
دیگ��ر بانک مرکزی گرچ��ه این موضوع را رد نکرد، ام��ا برخی راه های 
تامین منابع برای کس��ری بودجه از جمله فروش ارز به صندوق توسعه 
ملی در سال گذش��ته را به نوعی تاثیرگذار در افزایش تورم و نقدینگی 
دانس��ته بود. طبق آمارهای مرکز آمار ایران همچنین هرمزگان با 31.1 
درصد و کردس��تان با 22.5 درصد به ترتیب بیش��ترین و کمترین نرخ 
ت��ورم 12 ماهه منتهی به مردادماه را به نام خود ثبت کردند. مرکز آمار 
شاخص قیمت مصرف کننده )نرخ تورم( در مردادماه 99 را منتشر کرد. 
بر این اس��اس در این دوره عدد ش��اخص کل برای خانوارهای کش��ور 
)100=1395( به 235.9 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5درصد افزایش 
نش��ان می دهد. ن��رخ تورم 12ماه��ه منتهی به مردادم��اه 1399 برای 
خانوارهای کش��ور به عدد 25.8 درصد رسید. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کش��ور مربوط به اس��تان لرستان با 5.5 درصد 
افزای��ش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان قم و مازندران با 

2.3درصد افزایش است.
درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 

به نقطه( برای خانوارهای کش��ور 30.4درصد است. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به اس��تان هرم��زگان )34.8درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان آذربایجان غربی )24.8درصد( است.
همچنی��ن در مردادم��اه عدد ش��اخص کل برای خانوارهای ش��هری 
)100=1395( به 234.7 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5درصد افزایش 
نش��ان می دهد. در این بازه زمانی بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
ش��هری مربوط به استان لرس��تان با 5.6درصد افزایش و کمترین نرخ 

تورم ماهانه مربوط به استان قم با 2.2درصد افزایش است.
درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای شهری کشور 30.6درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان )35.2 
درص��د( و کمترین آن مربوط به اس��تان آذربایجان غربی )24.2درصد( 
اس��ت. نرخ ت��ورم 12ماهه منتهی به مردادم��اه 1399 برای خانوارهای 
ش��هری به عدد 25.9درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط 
به اس��تان هرم��زگان )30.8 درصد( و  کمترین آن  مربوط به  اس��تان 

آذربایجان غربی )22.1درصد( است.
عدد ش��اخص کل برای خانوارهای روستایی نیز به 242.5 رسید که 
نس��بت به ماه قبل 3.2درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای روس��تایی مربوط به استان یزد با 5.4درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با 1.7درصد 

افزایش است.
درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای روس��تایی 29.6درصد اس��ت. بیش��ترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان هم��دان )37.9درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان ایالم )22.4درصد( است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی 
به مردادماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 25.4درصد رسید. 
بیش��ترین نرخ تورم 12ماهه مربوط به اس��تان هرمزگان )31.7درصد( 

و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی )20.3درصد( است.

کدام استان ها بیشترین و کمترین تورم را در مردادماه تجربه کردند؟

جزییات تورم کاالهای خوراکی
یادداشت

پیامد شرایط بازار سهام بر اقشار جامعه

ش��اخص بورس در شش  ماهه گذشته رشدی بی س��ابقه، بی نظیر و استثنایی را 
تجربه کرده است، به  گونه ای که در تلقی جامعه، خریدوفروش سهام و سهامداری نه 
به  نوعی سرمایه گذاری برای کسب سود، بلکه به  ابزاری برای حفظ ارزش پول و ثروت 
نقدی مردم تبدیل  ش��ده است. تعداد سهامداران بورسی به  شدت افزایش  یافته و از 
کمتر از 3میلیون در چند سال قبل به بیش از 11 میلیون نفر رسیده است و از این 
مهم تر، کیفیت سهامداران جدید است که ناآشنایی با بازار سهام و ادبیات سهامداری 
و صرفه و صالح خود، مشخصه و وجه مشترک آنهاست. مردم برای اینکه از صدمات 
س��نگین افزایش شدید س��طح عمومی قیمت ها در کشور مصون بمانند نه با هدف 

سرمایه گذاری به بازار سهام روی آورده اند.
شاخص کل بازار از رقم 400هزار واحد در ماه های پایانی سال 1398 به رقم یک 
میلیون و 700 هزار واحد در نیمه تیرماه 1399 رس��یده است، درحالی که مجموعه 
کسب وکار، تولید و فعالیت های اقتصادی کش��ور در حالت رکود قرار دارد. شاخص 
مهم نس��بت متوسط قیمت س��هام به درآمدهای حاصل از آن از رقم هفت برابر در 
چند ماه گذش��ته به رقم نزدیک به 40 برابر در حال حاضر رس��یده و این به معنای 
کاهش س��ودآوری سهام اس��ت و هم زمان تقاضا برای خرید سهام در بازار به  شدت 

افزایش یافته است.
سرمایه گذاری در بازار سهام اگر در شرایط مناسب اقتصادی، مالی و تجاری باشد 
برای اقتصاد کالن و س��اختار تأمین مالی یک نقطه قوت اس��ت و در این ش��رایط 
بنگاه های اقتصادی برای تأمین مالی پروژه های خود از بازار سهام وجوه موردنیاز را 
تأمین می کنند ولی ش��رایط امروز اقتصاد کالن کشور و تأمین منابع مالی موردنیاز 
تفاوت ماهوی با وضعیت متعارف دارد. در ش��رایط حاضر، دولت هزینه های خود را 
از مردم دریافت می کند و ابزارهای مختلف سرمایه گذاری صرفاً ابزارهایی در اختیار 
دولت هس��تند که فرآیند انتقال منابع مالی از م��ردم به برنامه های دولت را تنظیم 
می کنند. حتی در این وضعیت نیز وجوه جمع آوری شده از مردم در جهت خلق ارزش 
جدید )توسعه( مصرف نمی شود بلکه وجوه به  نوعی از بخشی از جامعه اخذ و مخارج 

بخش دیگر جامعه تأمین می شود.
اگر در شرایط فعلی دولت اقداماتی را که برای حفظ و افزایش رونق صوری و مبهم 
بورس انج��ام می دهد، متوقف کند، افزایش نقدینگی که هر روز ارقام قابل توجهی 
است و افزایش سطح عمومی قیمت ها نتیجه محتوم آن است به سمت دیگر ابزارهای 
حفظ ارزش پول جامعه )و نه ابزارهای س��رمایه گذاری( هدایت می ش��ود. طال، ارز و 
مسکن شاید ابتدایی ترین و سهل ترین ایستگاه های انتقال حجم عظیم نقدینگی است 

که در صورت افزایش قیمت پیامدهای حتی امنیتی به وجود می آورد.
قیمت طال در بازارهای داخلی به گونه ای متأثر از قیمت های جهانی طال هم هست 
و در ص��ورت کاه��ش ارزش آن در بازارهای داخلی س��رمایه گذاری در طال به  طور 
کامل با شکست مواجه نمی شود. همچنین ارزش ارز )پول های خارجی( ممکن است 
کاهش یابد ولی تغییرات قیمت آن به گونه ای نخواهد بود که تمام س��رمایه گذاری 
انجام ش��ده در ارز، از بین برود. آنچه در بازار مس��کن احتمال وق��وع آن وجود دارد 
شکل گیری رکود در بازار مسکن است که متأثر از نوسانات دوره های زمانی رونق و 
رکود است و سرمایه گذار به  طور کامل از ارزش های خریداری شده محروم نمی شود. 
ولی سهم در بازار سهام هیچ یک از خصیصه های ابزارهای مذکور را ندارد. اگر سهامی 
ارزش بنیادی نداش��ته باشد با کاهش قیمت، به  طور کامل بی ارزش خواهد شد. در 
بورس نسبت متوسط قیمت سهام به درآمد حاصل از آن  که تا چندی پیش کمتر از 
اعداد هفت یا هشت بوده است، در حال حاضر به عدد 50 نزدیک شده است. تناقض 
موجود در کارکرد بازار س��هام و س��رمایه گذاران و عملکرد اقتص��اد کالن، در آینده 
آثار اجتماعی و فرهنگی عمده ای در جامعه در س��طح خرد )خانوار( و س��طح کالن 
)جامعه( دارد. پیامد اجتماعی ش��رایط فعلی بورس را در دو س��طح کالن )جمعیت 
وسیع حضوریافته در بازار طی شش ماهه اخیر( و خرد )خانوارهای سهامداران( باید 
موردبررسی قرار داد. تا قبل از این، سرمایه گذاران بازار سهام، اقشار خاص جمعیتی 
بوده اند که اکثر آنان از تخصص الزم برخوردار بوده اند. معامالت در بازار هم سنجیده 
و درنتیجه انجام مطالعه با توجه به هدف س��رمایه گذار صورت می گرفت. در ادبیات 
اقتصادی کم و کیف میل به پس انداز مش��خص کننده قابلیت سرمایه گذاری جامعه 
اس��ت و در حالت تعادل، وجوه پس انداز کل با میزان سرمایه گذاری برابر است و در 
حالت کمبود از سایر منابع تأمین مالی می شود. بنابراین به  طور طبیعی وجوهی که 
به بازار س��هام وارد می شود از محل پس اندازهاست که باید سرمایه گذاری شود. در 
حال حاضر افزایش معامالت س��هام از محل پس اندازها نیست و اثری هم بر توسعه 
و س��رمایه گذاری ندارد. در حال حاضر بازار سهام تبیین کننده وضع اقتصاد جامعه 
نیست و هیچ ارتباطی هم با فضای کسب وکار ندارد، ازاین رو نه تنها از هیچ استحکامی 
برخوردار نیست، بلکه اصطالحاً بخش عمده ای از آن حباب است که اگر این حباب از 

بین برود بسیاری از منابع واردشده سرمایه گذاران فعلی از بین می رود.
افزایش س��طح عمومی قیمت ها بودجه خانوار را تحت تأثیر منفی قرار می دهد؛ 
پدیده ای که دهه هاس��ت در ایران ادام��ه دارد. خانوارهای ایرانی از محل درآمدهای 
خ��ود مصرف ج��اری را تأمین می کنن��د و در صورت امکان به پس ان��داز هم اقدام 
می کنند. خصوصاً در 10 س��ال گذش��ته به دالیل مختلف توزیع درآمد و ثروت در 
ایران بیش ازپیش غیرعادالنه ش��ده اس��ت و طبقه متوسط شهری که عامل توسعه 

جامعه محسوب می شود در حال فروپاشی بوده و از بین رفته اند.
بودجه خانوار به دلیل افزایش س��طح عمومی قیمت ها از یک  سو و عدم افزایش 
درآمد متناس��ب با افزایش قیمت ها از س��وی دیگر محدودتر از گذشته شده است. 
عموم خانوارهای ایرانی تالش می کنند تا بتوانند مخارج جاری خود را تأمین کنند. 
در ماه های اخیر سیس��تم بانکی نتوانسته اس��ت از ارزش ثروت مردم به  طور واقعی 
محافظت کند و بسیاری از سپرده گذاران وجوه خود را از بانک خارج کرده و در بورس 

سرمایه گذاری کرده اند، فقط با هدف حفظ ارزش پول و ثروت.
حتی اگر بازدهی بازار مس��کن، ارز، خودرو و یا حتی طال بیش از س��هام باشد به 
دلیل نیاز به منابع زیاد امکان س��رمایه گذاری برای خانوارهای ایرانی با سطح درآمد 
پایین و متوس��ط وجود ندارد. خصلت بازار س��هام این است که با ارقام کوچک هم 
سرمایه گذاری در آن امکان پذیر است. ازاین رو خانوارهای ایرانی برای حفظ ارزش پول 
و ثروت خود و نگران از آینده مبهم اقتصادی، بدون مطالعه و تخصص به بازار سهام 
روی آورده اند و افزایش قیمت ها در بورس که تنها به دلیل افزایش شدید نقدینگی 
است که به آن وارد می شود و به  طور واقعی ارزشی هم در آن نیست، انگیزه و عطش 
اختصاص هرچه بیشتر وجوه را در آنها افزایش می دهد. بدون تردید این وضعیت قابل 
تداوم نیست. نسبت های قیمت سهام به بازدهی آنها این پیش بینی را تأیید می کند. 
در آینده سهام شرکت هایی که بدون پشتوانه بنیادی رشد کرده اند نمی توانند بازدهی 
مناس��بی ارائه کنند بنابرای��ن صف های خریدار فعلی تبدیل به صف های فروش��ی 
خواهند شد که برای آنها تقاضای خرید به  راحتی وجود نخواهد داشت و این وضعیت 

ابتدای فروپاشی اقتصادی خانوار و از بین رفتن امید و انگیزه آنان خواهد شد.
صاحب نظران همواره تأکید بر اختصاص بخش��ی از منابع برای سرمایه گذاری در 
زمینه های دارای ریسک دارند ولی در حال حاضر بسیاری از مردم تمام منابع خود را 
وارد بورس کرده اند و این خطر وجود دارد که با ترکیدن حباب بورس، سرنوشت آنها 
و زندگی خانوادگی شان در معرض فروپاشی قرار گیرد. معامالت بازار سهام و فعالیت 
بورس بخش عمده ای از مردم و خانوارهای آنان را به  نوعی وارد بازی کرده است که 

عاقبت آن، مبهم و خطرناک است.
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حسن خوشپور
کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تکانه های اقتصادی چون 
تحری��م یا تنگناهای کرونایی، آهنگ توس��عه کش��ور را کند کرده و به 
اقتصاد خانوار و معیش��ت و رف��اه مردم ضربه بزن��د، گفت دولت تالش 
کرده در دو حوزه اقتصاد کالن و اقتصاد خانوار سیاس��ت ها و برنامه های 
دقیقی در این زمینه تدوین و اجرایی کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه 
در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد: با وجود اینکه 
تکانه های اقتصادی ناش��ی از تحریم ها و ش��یوع ویروس کرونا در برخی 
حوزه ها لطماتی را به اقتصاد کش��ور زده است اما دولت تمام تالش خود 

را به کار بس��ته اس��ت که در حد امکان فضای توس��عه و رونق در تولید 
و کس��ب و کار را حفظ کن��د و در عین حال تأمی��ن کاالهای موردنیاز 
مردم مس��یر خود را ادام��ه دهد. رئیس جمهور اختصاص تس��هیالت و 
وام های خاص در ابتدای س��ال جاری برای خانوارها و صاحبان کسب و 
کارهای زیان دی��ده از محدودیت های کرونایی را از جمله اقدامات دولت 
برای جبران خسارت ها و زیان های واردشده به زندگی مردم عنوان نمود 
و مق��رر کرد ک��ه وزارتخانه های رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و س��ازمان 
برنام��ه و بودجه طرح های جدیدی درخصوص تس��هیالت خرید کاال را 
برای حقوق بگیران، بازنشس��تگان و کس��انی که درآمد ثابت و مشخص 

دارن��د، پیگیری و اجرا کنند.  روحان��ی با تأکید بر اینکه تأمین کاالهای 
ضروری و موردنیاز مردم و کنترل و مدیریت قیمت آنها اولویت نخس��ت 
دولت اس��ت، اظهار داشت: دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت که موضوع 
کاالهای اساس��ی موجب نگرانی مردم شود و در این جهت دستگاه های 
مرتبط، ب��ا برنامه ریزی منظم و با هماهنگی عم��ل خواهند کرد. رئیس 
جمه��ور در ادامه خاطرنش��ان کرد: دول��ت همانطور ک��ه تاکنون اجازه 
نداده مش��کالت و معضالت برنامه های اقتصادی کشور را مختل کند، با 
هماهنگی ها و اقدامات مؤثر تالش خواهد کرد الیحه بودجه س��ال آینده 

را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه کند.

ب��ا افزایش قیمت بنزین در چند ماه گذش��ته حدود 25 هزار میلیارد 
تومان از درآمد آن به صورت یارانه به حساب بخشی از مردم واریز شده 
اس��ت، اما اینکه این مبلغ تا چه میزان در حس��اب اف��راد نیازمند رفته 

است، جای سوال دارد.
به گزارش ایس��نا، طبق قانون هدفمن��دی یارانه ها دولت باید از زمان 
شروع این قانون در سال 1389، طی حدود پنج سال قیمت سوخت را 
ب��ه نحوی اصالح می کرد که کمتر از 90درصد قیمت فوب خلیج فارس 
نباش��د، اما به هر صورت از زمان اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها این 
روند اصالح قیمت منظم انجام نشد و بعد افزایش در ابتدای اجرا یک بار 
دیگر در سال 1393 رشد کرد و دیگر تغییری نداشت تا اینکه در اواخر 
آبان س��ال گذشته به فاصله چند س��اله قیمت بنزین افزایش پیدا کرد؛ 
به طوری که بنزین س��همیه ای از  1000 تومان در هر لیتر به 1500 و 

قیمت آزاد آن به 3000 تومان رسید.
دولت تصمیم گرفت مابه التفاوت ایجادش��ده از افزایش قیمت بنزین 
را ب��ه صورت نقدی بین خانوارها تقس��یم کند؛ از این رو از جمعیت 78 
میلی��ون نفری ح��دود 60 میلیون نفر )19میلیون خان��وار( را به عنوان 
خانوار هدف قرار داده و 18 میلیون نفر دیگر که گفته می شد سه دهک 
باالی درآمدی هس��تند را از پرداخت یارانه بنزین کنار گذاش��ت. البته 

همچنان این نقد وجود داشت که از بین 60 میلیون نفر دیگر هم تعداد 
زیادی می توانند نیازی به این کمک نداشته باشند.

ب��ه هر صورت از آبان م��اه پرداخت یارانه بنزینی در دس��تور کار قرار 
گرف��ت و تا دهم ش��هریورماه 10 مرحله پرداخ��ت در قالب کمک های 
معیشتی انجام شده است. با توجه به اعالم قبلی دولت مبنی بر اینکه در 
ماه به طور متوسط 2500 میلیارد تومان بابت کمک معیشتی پرداخت 
انجام می ش��ود می ت��وان گفت در این چند مرحل��ه نزدیک به 25 هزار 
میلیارد تومان از درآمدهای بنزین به صورت نقدی به حس��اب خانوارها 
پرداخت شده است. البته دریافتی خانوارها از این مبلغ متفاوت است که 
برای خانواده های یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار، سه نفره 
138 هزار، چهار نفره 172 هزار و پنج نفره و بیش��تر 205 هزار تومان 
است. از این رو، دریافتی مشموالن از کمک بنزینی از ابتدا تاکنون برای 
خانوار یک نفره 550 هزار تومان، دو نفره یک میلیون و 30 هزار تومان، 
سه نفره یک میلیون و 380 هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و 720 
هزار تومان و پنج نفره 2میلیون و 50 هزار تومان  بوده است که هر یک 
از ای��ن خانوارها یارانه نقدی 45 ه��زار و 500 تومانی به ازای هر نفر را 

هم در هر ماه دریافت می کنند.
افزایش قیمت بنزین در اواخر س��ال گذش��ته ش��روعی برای اصالح 

پرداخت یارانه های پنهان نیز محس��وب می شود؛ این در حالی است که 
آمارها از این حکایت داشت که دولت در سال بیش از 900 هزار میلیارد 
توم��ان یارانه پنهان پرداخت می کند که حدود 600 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به حوزه انرژی، نفت و مش��تقات آن بود که البته 250 هزار 

میلیارد تومان از این رقم به بنزین تعلق داشت.
بعد از افزایش قیمت بنزین دولت معتقد بود با توجه به صرفه جویی های 
انجام ش��ده می تواند مازاد را صادر کند که خود نوعی درآمدزایی برای 
کشور محسوب می شود. این در حالی است که اخیرا گمرک ایران اعالم 
کرد طی پنج ماه ابتدایی امس��ال ایران حدود یک میلیارد دالر صادرات 

بنزین داشته است.
در مجم��وع با وجود اینکه اصالح قیمت س��وخت به نوعی در مس��یر 
اصالح یارانه های پنهان اس��ت، اما باز هم یارانه های نقدی پابرجاست و 
یارانه بنزین بعد از حذف از کانال یارانه نقدی در حال پرداخت اس��ت، 
به عبارتی نه تنها با وجود نقدهایی که به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 
تومانی وجود داش��ت اصالحی صورت نگرفت بلک��ه یارانه بنزین نیز به 
صورت نقد پرداخت ش��ده و اکنون در کن��ار هزینه 42 هزار میلیاردی 
یارانه نقدی دولت در س��ال بیش از 70 ه��زار میلیارد تومان به صورت 

نقد یارانه توزیع می کند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعالم کرد

برنامه ویژه دولت برای تسهیالت خرید خانوارهای حقوق بگیر

چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین به جیب مردم رفت؟

مالحظات اقتصاد یارانه ای

چهارشنبه
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بررسی صورت های مالی تا پایان خرداد نشان می دهد
رشد 71درصدی سود خالص وپاسار

بانک پاس��ارگاد براس��اس صورت های مال��ی در پایان خردادم��اه موفق به 
شناسایی 144ریال سود خالص به ازای هر سهم شده که نسبت به دوره مالی 

مشابه رشد تقریبی 71درصدی را نشان می دهد.
به گزارش »نبض بورس«، اگرچه در صورت های مالی حسابرسی نشده سود 
خالص هر س��هم با رشد 71درصدی مواجه ش��ده ولی سال گذشته نیز بانک 
پاس��ارگاد سهامداران خود را شگفت زده کرد و در صورت های مالی حسابرسی 
شده سود خالص با افزایش مواجه شد و این خود گویای این مطلب است که 
این ارقام با نهایت دقت و امانتداری و احتیاط از طرف بانک تهیه می شود تا آنجا 

که حسابرس درصد سود را بیش از ارقام اعالم شده می داند.
از نکات جالب این صورت مالی می توان به رشد 211 درصدی سود حاصل 
از س��رمایه گذاری ها و س��پرده گذاری ها اش��اره کرد. بر این اساس، این رقم در 
حال��ی 283.3 میلیارد تومان گزارش ش��ده که در مدت مش��ابه قبلی 90.9 
میلیارد تومان بوده اس��ت. س��ود و وجه التزام تس��هیالت اعطایی نیز با رشد 
44 درص��دی رقم 4022.1 میلیارد تومان گزارش ش��ده که در بهار 98، این 
رقم 2802.2 میلیارد تومان بوده است. درآمدهای مشاع بانک پاسارگاد که از 
محل سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و 
همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل 
تسهیالت اعطایی به دس��ت می آید، با افزایش 49 درصدی 4305.4 میلیارد 
تومان بوده و سهم وپاسار از درآمدهای مشاع با رشد 175 درصدی رقم 766.9 

میلیارد تومان گزارش شده است.
از سوی دیگر، سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع رقم 459.5 میلیارد 
تومان گزارش ش��ده، درآمد کارمزد با رش��د 11 درصدی رقم 207.1 میلیارد 
توم��ان بوده و مب��ادالت ارزی نیز 234.8 میلیارد تومان گزارش ش��ده که با 
رشد 449 درصدی سایر درآمدها، مجموع درآمدهای غیرمشاع بانک را به رقم 
910.5 میلیارد تومان رسانده است. سود خالص وپاسار طی این مدت با رشد 
71 درصدی بیش از 727 میلیارد تومان گزارش شده که سود خالص هر سهم 

را با رشد 71 درصدی، به 144 ریال افزایش داده است.
بانک پاسارگاد همچنین عملکرد منتهی به مردادماه خود را منتشر کرد. بر 
این اساس، میزان سپرده های جذب ش��ده وپاسار در پایان ماه میانی تابستان 
امس��ال مبلغ 139.6 هزار میلیارد تومان و میزان تس��هیالت اعطایی بانک در 

مقطع 1399/05/31 مبلغ 126.5 هزار میلیارد  تومان، بوده است.
تحقق درآمد تس��هیالت به میزان 1.3 هزار میلیارد تومان، رشد تسهیالت 
اعطایی به میزان 5.3 هزار میلیارد تومان طی مردادماه از دیگر نکات قابل توجه 
این گزارش است. افزایش س��پرده های جذب شده به میزان 3.7 هزار میلیارد 
تومان در مردادماه، رشد حدود 4.5 درصدی تسهیالت اعطایی نسبت به مانده 
پایان تیرماه و رشد حدود 3 درصد سپرده های جذب شده نسبت به مانده پایان 

تیرماه نیز از موارد قابل اعتنا و مثبت گزارش وپاسار بوده است.

دبیر کانون بانک های خصوصی اعالم کرد
شرایط ضامنین دریافت تسهیالت کرونا

درحالی که ابهاماتی درباره ضمانت وام کرونا برای کسب وکار مبنی 
قبول نکردن س��ند ملک و داشتن یک یا دو ضامن دولتی وجود دارد، 
دبیر کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی گفت هر فردی که 
درآمد مطمئنی داشته باشد می تواند ضمانت این وام را برعهده بگیرد.

به گزارش ایس��نا، گفته می شود که کسب وکارهای مشمول دریافت 
وام کرون��ا باید حداقل یک یا دو ضامن دولتی به بانک ها معرفی کنند 
ک��ه آنها باید حداقل ماهانه 12 میلیون توم��ان حقوق دریافت کنند. 
همچنین دیده شده بانک ها سند ملک را هم به این دلیل که از ارزش 
وام بیشتر است، از متقاضیان  این وام به عنوان ضمانت قبول نمی کنند.

پس از طرح این موضوع، از آنجا که 18 بانک عامل پرداخت این وام 
به کسب وکارها هستند و بخشی از این بانک ها خصوصی هستند، دبیر 
کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی توضیحاتی ارائه کرد که 
طبق گفته وی، بانک های خصوصی این گونه وام ها را از محل سپرده های 
مشتریان خود می پردازند و برای اطمینان حاصل کردن از برگشت پول 
مش��تریان، باید امکان بازپرداخت آن را در صورت عدم ایفای تعهدات 
بدهکار فراهم ش��ود.   جمش��یدی با تاکید بر اینک��ه ضامن وام کرونا 
برای کسب وکارها حتما نباید کارمند دولت باشد، بلکه می تواند ضامن 
غیردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضیان برای ضمانت می توانند ملک 
ارائه دهند، اما به ش��رط اینکه ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد، زیرا در 
غیر این صورت برای بانک ها از منظر تبلیغ، فروش و مزایده آن مشکل 
ایج��اد می کند. همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی باش��د، 

می تواند ضامن وام کسب وکار شود.  
به گفته وی، ملکی که م��ورد ضمانت قرار می گیرد باید معادل 50 
درصد ارزش طلب باشد، زیرا زمانی که طلب معوق می شود، وجه التزام 
از آن گرفت��ه و هزینه ه��ای دادگاه و وکیل نیز به آن اضافه می ش��ود. 
همچنین ارزش ملک برای ضمانت وام تا حدودی می تواند بیش��تر از 
مبلغ آن باش��د، اما از آنجا که بانک ه��ا در تملک و فروش آن ملک با 
مشکل مواجه می شوند، ترجیح می دهند که ملک هایی با ارزش بیشتر 

از مبلغ وام را قبول نکنند.

تقاضای سکه تمام و نیم در جامعه بیشتر است
حباب 600 هزار تومانی سکه

رئی��س اتحادیه طال و جواهر از حباب 600 هزار تومانی س��که خبر 
داد و گفت تمایل مردم برای خرید سکه تمام و نیم سکه بیشتر است.

ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایِبنا، درباره روند بازار طال و س��که 
گفت: در چند روز گذش��ته انس جهانی روندی رو به رش��د داشته که 
بر قیمت طالی داخلی نیز تاثیر داش��ت؛ همچنین نوسان بازار ارز نیز 
بی تاثیر نبود و موجب شد تا قیمت طال و سکه روندی افزایشی داشته 
باش��د.   به گفته وی، هر گرم طال 18 عی��ار یک میلیون و 102 هزار 
تومان، هر مثقال طال آب شده 17 عیار 4 میلیون و 775 هزار تومان، 
انس جهانی یک هزار و 986 دالر و 40 س��نت است و قیمت هر سکه 
طرح جدید نیز 11 میلیون و 370 هزار تومان، س��که طرح قدیم 10 
میلیون و 800 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 550 هزار تومان، ربع 
سکه 3 میلیون و 150 هزار تومان و سکه گرمی هم یک میلیون و 730 

هزار تومان قیمت گذاری شده است.
محمدولی با اعالم حباب 600 هزار تومانی سکه، درباره تمایل مردم 
برای خرید س��که نیز گفت: براساس آنچه قیمت سکه نشان می دهد، 
تقاضا برای سکه تمام و نیم بیشتر است زیرا ربع سکه و گرمی نسبت 

به روزهای قبل افزایش قیمت جزئی داشته است.

بانکنامه

میانگی��ن نرخ تورم بلندمدت ایران نزدیک به 20 درصد اس��ت و این 
در حالی اس��ت که میانگین نرخ تورم جهان ح��دود 2.4 درصد برآورد 
می ش��ود، به طوری که بیشتر کشورهای دنیا موفق به کنترل تورم خود 
ش��ده اند. مرکز آمار ایران روز گذش��ته تورم مردادماه امس��ال را 25.8 
درصد اعالم کرد که نس��بت به ماه قبل 2 درصد کمتر شده است. البته 
اقش��ار مردم به این عدد با دی��ده تردید نگاه می کنند و معتقدند میزان 
تورم باالتر اس��ت، همان طور که گزارش بانک مرکزی از تورم س��ال 98 
نش��ان می دهد جامعه ایرانی در این س��ال درگیر تورم باالی 41درصد 
بوده اس��ت. فشار گرانی های  مداوم موجب شده قدرت خرید شهروندان 
به یک س��وم کاهش پیدا کند و بخش��ی از کاالهای مصرفی از س��فره 
معیشت آنها حذف شود. کارشناسان، مهمترین دلیل رشد مدام تورم و 
بیش��تر شدن خط فقر را رشد نقدینگی می دانند که به جای حرکت به 

سمت تولید، سر از بازارهای غیرمولد درآورده است.
از رشد نقدینگی تا رشد فقر بر اثر افزایش تورم

طبق گفته بانک مرکزی، حجم نقدینگی در س��ه ماهه امس��ال بیش 
از 2651 هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به پایان سال گذشته 7.3 
درصد رش��د کرده اس��ت. به گزارش اتاق تهران، اگر نقدینگی در مسیر 
تولی��د قرار بگیرد باعث رونق اقتصادی می ش��ود، اما در غیر این صورت 
تورم به دنبال خواهد داش��ت؛ همان اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده 
اس��ت و پول های  س��رگردان مردم با حرکت به س��مت بازارهای دالر و 
س��که و مس��کن باعث افزایش گرانی در این بخش ها و به تبع آن سایر 
بخش های  اقتصادی ش��ده اس��ت. البته در ماه های  گذشته بازار بورس 
توانس��ته بخش قابل توجهی از نقدینگی س��رگردان جامعه را به سمت 
خود بکش��د، اما این اتفاق کافی نیس��ت چون بازار سهام فعال با عرضه 
اولیه باال روبه رو نشده است و افزایش شاخص کل بیشتر ناشی از دست 
به دس��ت شدن س��هام در بازار ثانویه است. معنایش این است که هنوز 
بازار بورس تهران موفق نش��ده نقدینگی جمع آوری ش��ده را به س��مت 

تولید ببرد پس در همچنان بر همان پاشنه می چرخد.
یکی از پیامدهای اصلی افزایش پیوسته تورم در اقتصاد ایران، باالتر رفتن 
خط فقر طی س��ال های  گذشته بوده است. بررس��ی مراجع رسمی نشان 
می دهد خط فقر در تهران در سال 98 حدود 4.5 میلیون تومان بوده است 
که این رقم در س��ال جاری به دلیل تداوم گرانی ها و رفع نش��دن موانعی 
از جمله تحریم ها و ش��یوع ویروس کرونا بیش��تر هم خواهد شد. از طرفی 
متوس��ط خط فقر در کل کشور نیز 2 میلیون تومان برآورد شده است که 
نشان می دهد فشار گرانی فقط در تهران متمرکز نشده و در سایر استان ها 
هم خود را بیش از قبل نشان داده است. یکی از پیامدهای رشد خط فقر، 

مهاجرت به حاشیه شهرهاست که در سال های  اخیر افزایش داشته است. 
همچنین افزایش شکاف طبقاتی در پی بیشتر شدن خط فقر رخ داده است 
به نحوی که ضریب جینی با طی روندی افزایش��ی از 37 در س��ال 90 به 

40.9 در سال 98 رسیده است.
 هدف گذاری 22 درصدی تورمی بانک مرکزی

در همین حال، بانک مرکزی رس��یدن به تورم 22 درصدی در س��ال 
99 را هدف گ��ذاری ک��رده اس��ت. عبدالناصر همتی، رئی��س کل بانک 
مرکزی گفته اس��ت: »یکی از دالیل موثر در تورم حجم نقدینگی است 
و بن��ای ج��دی داریم تا نقدینگی را کنترل کنیم. ب��ا توجه به اقداماتی 
که دولت انجام داده اس��ت و انضباط مالی که متعهد شده برای جبران 
کس��ری بودجه از طریق فروش س��هام و انتشار اوراق خزانه انجام دهد، 
پیش بینی که کرده ایم نزدیک به واقعیت اس��ت و رشد نقدینگی نسبت 
به س��ال 98 بسیار کمتر خواهد ش��د و تورم را هم براساس اعالمی که 

کرده ایم همان 22 درصد با 2 درصد باال و پایین کنترل می کنیم.«
صحبت ه��ای  همتی درباره کاهش نقدینگی در حالی اس��ت که طبق 
گ��زارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در س��ه ماهه س��ال جاری بیش 
از 2651 هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به پایان س��ال گذش��ته 
7.3 درصد رش��د کرده است. تداوم رش��د نقدینگی که به جای حرکت 
به س��مت تولید، س��ر از بازارهای غیرمولد مانند دالر، س��که و مسکن 
درمی آورد باعث افزایش گرانی در آینده خواهد شد و برچسب غیرواقعی 
را روی هدف بانک مرکزی برای رس��یدن به تورم 22 درصدی در سال 

جاری خواهد نشاند.
آلب��رت بغزیان، اصلی ترین عامل افزایش ت��ورم را باالرفتن نرخ ارز و 
ع��دم تالش دولت ب��رای کنترل آن می داند و به »ش��هروند« می گوید: 
»مهم تری��ن دالیل باالبودن نرخ تورم در اقتص��اد ایران، گران بودن نرخ 
ارز، ت��داوم تحریم های خارجی و نظارت ناکاف��ی داخلی در بخش های 
مختلف اقتصادی اس��ت که منجر به ایجاد اقتصاد داللی و احتکار شده 
اس��ت. به عبارت دیگر، برخی تصمیمات باعث ش��د ن��رخ ارز از کنترل 
دولت خارج شود. البته تحریم ها هم تأثیر خودش را می گذارد اما دلیل 

اصلی نیست.«
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز باعث می شود قیمت مواد 
اولیه افزایش پیدا کند و هزینه تولید بیش��تر شود، ادامه می دهد: »نتیجه 
اصلی رش��د نرخ ارز، افزایش هزینه تولید اس��ت، چون م��واد اولیه گران تر 
می شود. از سوی دیگر، وقتی قیمت اقالمی مثل آهن، سیمان و گچ بیشتر 
می شود، قیمت در بازارهایی مثل مسکن و خودرو هم رشد می کند و همین 
منجر به افزایش تورم می شود بنابراین اگر دولت می خواهد از تولید حمایت 

کند و هزینه های مالی را کاهش دهد، باید در وهله اول نرخ ارز را به کنترل 
خود دربیاورد. دولت می تواند تورم 10 درصدی هم ایجاد کند اما رس��یدن 
به این مهم نیازمند اراده است. نباید فراموش کنیم که 22 درصد عدد کمی 
برای تورم نیس��ت، ضمن اینکه مشخص نیست بتوان در شرایط اقتصادی 

ایران آن را محقق کرد.«
از کاهش درآمد ارزی تا کاهش قدرت خرید مردم

همچنی��ن زهرا کریمی، اقتصاددان بر بح��ران درآمدهای ارزی ایران 
تأکید می کند و می گوید: »شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تدام روند 
کاهش درآم��د ارزی بر اثر پایین آمدن فروش نفت و بحران کرونا باعث 

شده نرخ دالر افزایش پیدا کند.«
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه ارزش ریال در مقابل دالر در حال 
پایین آمدن اس��ت، ادامه می دهد: »هرچه تورم بیشتر شود، ارزش پول 
ملی ایران هم کاهش بیش��تری پیدا می کند. ما نمی توانیم قیمت ریال 
را نس��بت به دالر حفظ کنیم، چون درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده 
است. اگر بحران های اقتصادی ادامه پیدا کند، روند افزایش قیمت دالر 
هم ادامه می یابد، ضمن اینکه تداوم فشارهای سنگین دولت بر بازار هم 
امکان پذیر نیس��ت؛ چون وقتی قیمت ارز در بازار افزایش پیدا می کند، 

یک فرصت سودآوری برای مردم پیش می آید.«
افزایش گرانی خصوصا طی دو س��ال گذشته باعث شده قدرت خرید 
مردم نس��بت به س��ال 91 حدود یک س��وم کاهش پیدا کند )در سال 
98(. ای��ن عدد به معن��ای حذف برخی اقالم مصرفی از س��بد مصرفی 
شهروندان است که بعضا به مواد غذایی مانند گوشت و مرغ هم رسیده 
اس��ت. رش��د قیمت اغلب کاالها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت 
مسکن در س��ال های  اخیر هم باعث رشد اقشار اجاره نشین خصوصا در 
حاش��یه شهرها شده اس��ت؛ اتفاقی که می تواند در آینده به بحران های 
 اجتماعی و بروز جرایم مختلف بینجامد. حس��ین راغفر، اقتصاددان در 
این باره به »ایلنا« گفته اس��ت: »سیاس��ت های  اقتصادی کش��ور باید به 
گونه ای طراحی شوند که تأمین نیازهای مردم امکان پذیر باشد بنابراین 
در این راس��تا راهی جز س��همیه بندی کاالها وجود ندارد که دیر یا زود 
این سیاست در کشور اجرا می شود بنابراین سهمیه بندی یک راه ناگزیر 
حداقل در افق میان مدت است. تا در این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقا، 

اشتغال کشور افزایش و هزینه های ارزی واردات مدیریت شود.«
اقتصاد ایران فعال دورنمای روش��نی ندارد؛ دولت معتقد است با رونق 
بورس، می تواند تولید را بهبود ببخشد و تورم را کاهش بدهد، اما موانع 
مختلفی س��ر راه است که مهم ترین آنها تحریم، نوسان نرخ ارز و شیوع 

کروناست.

در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی، مدرسه  حضرت نوح )ع( 
در شهرستان الیگودرز توسط بانک  پاسارگاد احداث شد.

ب��ه گزارش »فرصت امروز«، مدرس��ه  حضرت نوح )ع(، در روس��تای 
کش��کک با زیربنایی در حدود 250 مترمربع و محوطه ا ی با مس��احت 
250 مترمربع، در س��ه کالس درس، توسط بانک  پاسارگاد احداث و به 

بهره برداری رسید. 
بانک  پاسارگاد با توجه به نگاه ویژه ای که به بحث ایفای مسئولیت های 
اجتماعی دارد، پس از وقوع حادثه  س��یل، کمک های نقدی و غیرنقدی 
خود را به مناطق آسیب دیده ارسال کرد. عالوه بر این، به دلیل اهمیت 

بحث تعلیم و تربیت دانش آموزان و ایجاد امکانات مناسب جهت ارتقای 
کیفیت آموزش، برای مشارکت در ساخت مدارس آسیب دیده نیز اعالم 

آمادگی کرد. 
براس��اس این خبر، این بانک عملیات احداث 20 مدرس��ه در مناطق 
س��یل زده را آغاز کرد که از این تعداد 13 مدرس��ه در استان لرستان، 
4 مدرس��ه در استان خوزس��تان و 3 مدرسه در استان گلستان ساخته 
ش��ده و یا در حال س��اخت هس��تند. عالوه بر این، بانک  پاس��ارگاد 6 
مدرس��ه و 16 کتابخانه نیز در مناطق زلزله زده و یا کمتر توس��عه یافته 

ساخته  است. 

ساخت یک مدرسه در شهرستان الیگودرز توسط بانک  پاسارگاد

بانک مرک��زی ضوابط صدور کی��ف الکترونیک پ��ول را تحت عنوان 
»ضوابط فعالیت مؤسس��ات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در 

نظام پرداخت کشور« را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
با توجه به توس��عه فضای کس��ب وکار و شناسایی نیازهای جدید در 
حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری 
و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کش��ور، راهبران کیف  
الکترونیک پول نامیده می ش��وند، به منظور تسهیل پرداخت های بسیار 

خرد )پرداخت ریز( و برون خط ظهور کرده اند.  
بر این اس��اس طبق اعالم بانک مرکزی، مؤسس��ات اعتب��اری می توانند 
»کیف الکترونیک پول« مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات 
پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران »کیف الکترونیک پول« و انجام 

تراکنش های برون خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.   به استناد بند 
»الف« ماده »یک« تصویب نامه شماره 107837.ت 54251 مورخ 15 آبان 
ماه 1397 هیأت وزیران و بند »ب« ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و به 
منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ 
بسیار خرد )پرداخت ریز(، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط 
مندرج در الزامات حاضر به رس��میت ش��ناخته شده و صالحیت متقاضی 
راهبری کیف الکترونیکی پول برمبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  
همچنین دامنه کاربرد این س��ند ش��امل مواردی اس��ت که از طریق 
کیف ه��ای الکترونیک پ��ول فراگیر برخط، تراکنش ه��ای درون و برون 

شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می کند.
قابل تأکید اس��ت که »کیف الکترونیک پول«  مبتنی بر حلقه بسته، 

در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر »کیف الکترونیک 
پ��ول« صرفاً ارائه خدمات پرداخ��ت از طریق »کیف الکترونیک پول« و 
س��ایر موارد مرتبط با آن اس��ت.   در پایان یادآور می شود که، »ضوابط 
فعالیت مؤسس��ات اعتب��اری و راهبران کیف الکترونی��ک پول در نظام 
پرداخ��ت کش��ور«، پی��رو بخش��نامه ش��ماره 435457 98. مورخ 15  
اس��فندماه 1398 معاونت فناوری های نوی��ن بانک مرکزی، درخصوص 
»تدوین  چارچوب  و ضوابط پرداخت های ریزمقدار )ُخرد(«، به اس��تناد 
»بند الف تصویب نامه شماره 107837 .ت54251ه� مورخ 15 آبان ماه 
1397 هیأت وزیران« و بند »3« از یک هزار و دویس��ت و نود و نهمین 
صورتجلس��ه مورخ 4 ش��هریورماه 1399 شورای پول و اعتبار، به شبکه 

بانکی کشور ابالغ شده است.

از سوی بانک مرکزی

ضوابط صدور کیف الکترونیک پول ابالغ شد

آیا نقدینگی دلیل اصلی رشد مداوم تورم است؟

مناقشه رشد نقدینگی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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رئیس سازمان بورس مطرح کرد
 شرکت های سهامی عام پروژه  ای،

راهی برای تامین مالی
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار درباره ش��رکت های سهامی 
ع��ام پروژه محور گفت تاس��یس این ش��رکت ها در چارچوب تامین 
مالی پروژه های س��رمایه گذاری به تصویب رسیده است و سهامدار 
عمده می تواند 50 الی 60درصد از سرمایه خود را به بازار وارد کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران، حسن قالیباف اصل 
افزود: مقرر ش��ده تا تامین سرمایه ها و سهامداران عمده پروژه های 
خود را در قالب یک شرکت سهامی عام در سازمان به ثبت برسانند.
به گفته وی، پس از ثبت شرکت ها به عنوان سهامی عام، سهامدار 
عمده می تواند 50 الی 60درصد از سرمایه خود را به بازار وارد کند 
و بالفاصل��ه پس از پذیرش در فرابورس و بازگش��ایی نماد، معامله 

صورت می گیرد.
قالیب��اف اص��ل اضافه کرد: تاس��یس ش��رکت های س��هامی عام 
پروژه محور گام مهمی در تامین مالی پروژه های اقتصادی محسوب 

می شود.
وی خاطرنش��ان ساخت: نخستین درخواست را برای تاسیس این 

شرکت ها  نیز به سازمان ارسال شده است.
رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار از تش��کیل کارگ��روه 
اندیش��ه ورزی ک��ه مدتی اس��ت مورد تاکید س��ازمان ب��ورس قرار 
گرفته به عنوان دس��تاورد جدید این س��ازمان ی��اد کرد تا بتوان از 

خردجمعی، استفاده ای بهینه داشت.
وی در این ارتباط توضیح داد: کارگروه های اندیشه ورزی فضاهایی 
اس��ت که توس��ط فعالین بازار اداره می ش��وند. در واقع یک هسته 
اندیشه ورزی مرکزی شکل می گیرد و تحت آن هسته مرکزی، پنج 
هسته اندیشه ورزی دیده می شود که شامل هسته فناوری و آی تی، 
مدیریت بازار و ارزیابی ریس��ک، رسانه ها فضای مجازی و حقوقی، 

توسعه بازار بدهی و تامین مالی می شوند.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت: اعض��ای کارگروه ها، 
در جلس��ات حض��ور دارند و در فض��ای مجازی به تبادل اندیش��ه 
می پردازن��د و تمامی فعاالن بازار می توانند عضو این فضا ش��وند. به 
این ترتیب، پس از جمع بندی مباحث مطرح شده این موضوعات به 
کارگروه های اندیش��ه ورزی ارسال و با توجه به موضوع، جمع بندی 
انجام ش��ده و در هس��ته مرکزی مطرح می شوند. نظرات نهایی هم 
در نهایت در دس��تور کار هیات مدیره، ش��ورای عالی بورس و بعضا 
هیات وزیران مطرح ش��ده و تصمیمات جدیدی برای بازار سرمایه 

اخذ می شود.

چگونه پاالیشی یکم بخریم؟
پذیره نویس��ی پاالیشی یکم از پنجم شهریورماه آغاز شده و تا 19 
شهریورماه ادامه دارد. بر این اساس هر فرد دارای کد ملی می تواند 
نسبت به پذیره نویسی اقدام کند و متقاضیانی که صاحب کد بورسی 

هستند باید از طریق کد بورسی خود اقدام به پذیره نویسی کنند.
به گزارش ایس��نا، متقاضیانی که دارای کد بورس��ی هستند برای 
خرید پاالیش��ی یکم باید در صفحه کارگزاری خود نماد »پاالیش« 
را جس��ت و جو کنند. در قسمت تعداد حداقل یک و حداکثر 500 

را وارد و پس از وارد کردن قیمت روی گزینه خرید کلیک کنند.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که ساعت ثبت سفارش 
12:30 الی 14 بوده و قیمت هر سهم نیز 10 هزار تومان است. پس 
از ثبت س��فارش و در صورتی که در قس��مت سفارشات فعال ثبت 
شده باشد، س��فارش با موفقیت ثبت شده است. بر این اساس پول 
در حساب شخص بلوکه می شود تا زمان امکان معامله این صندوق 
فرا برسد. براساس این گزارش، پاالیشی یکم باقی مانده سهام دولت 
در چهار پاالیش��گاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس است که در 

قالب ETF عرضه شده است.
هم��ه افراد با کد ملی می توانند نس��بت ب��ه خرید این صندوق تا 
س��قف 5میلیون تومان اقدام کنند. البته افرادی که پیش از این 2 
میلیون تومان دارایکم خریداری کرده اند، اکنون تا س��قف 3میلیون 

تومان می توانند پاالیشی یکم خریداری کنند.

طبق اعالم مرکز آمار
رشد اقتصادی منفی شد

گزارش های رس��می حاکی از رش��د منفی اقتص��اد ایران در بهار 
امسال است؛ رشد منفی 3.5درصد با نفت و منفی 1.7درصد بدون 

نفت.
طبق اع��الم مرکز آمار ایران محصول ناخال��ص داخلی به قیمت 
ثابت سال 1390 در سه ماهه اول سال 1399 به رقم  1656 هزار 
میلیارد ریال با نفت و 1445 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت 
رسیده است، در حالی که این رقم در فصل مشابه سال قبل با نفت 
1716 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 1471 هزار میلیارد ریال بوده 
که نشان از رشد منفی 3.5درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و  منف��ی 1.7درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل 

بهار سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد.
طب��ق این گزارش در فصل بهار 1399 رش��ته فعالیت های گروه 
کشاورزی 0.1، گروه صنایع و معادن 4.4 -  و گروه خدمات  3.5- 

درصد نسبت به فصل بهار سال 1398، رشد داشته است.
محاس��بات فصلی در مرکز آمار ای��ران در قالب 18 بخش اصلی 
 ISIC.Rev4 متش��کل از 42 رش��ته فعالیت برمبنای طبقه بندی
انجام می  شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش های 
زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع 
و معادن ش��امل زیربخش های اس��تخراج نفت خ��ام و گاز طبیعی، 
اس��تخراج س��ایر معادن، صنعت، تأمین آب، ب��رق و گاز طبیعی و 

ساختمان است.
گ��روه خدمات نیز ش��امل زیربخش های عمده و خرده فروش��ی، 
فعالیت ه��ای خدمات��ی مربوط ب��ه تأمین جا و غ��ذا، حمل و نقل، 
انبارداری، پس��ت، اطالعات و ارتباط��ات، فعالیت های مالی و بیمه، 
مس��تغالت، کرایه و خدمات کس��ب و کار و دامپزشکی، اداره امور 
عمومی و خدمات ش��هری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت 
انس��ان و مددکاری اجتماعی و س��ایر خدم��ات عمومی، اجتماعی، 

شخصی و خانگی است.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران که بعد از کاهشی چشمگیر، در دو 
روز گذشته در مدار رشد قرار گرفته و وارد کانال یک میلیون و 700 هزار 
واحد ش��ده بود، روز سه شنبه دوباره کاهش یافت و به کانال یک میلیون و 
600 ه��زار واحد عقبگرد کرد. ش��اخص کل ب��ورس در این روز 43 هزار و 
294 واحد افت داشت و رقم یک میلیون و 684 هزار واحد را نمایش داد. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 6 ه��زار و 515 واحد کاهش به 455 هزار و 
990 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 4 هزار و 273 واحد افت به 299 
هزار و 96 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 28 هزار و 197 واحد و شاخص 
بازار دوم 101 هزار و 590 واحد کاهش داشت. شاخص فرابورس نیز بیش 
از 370 واحد کاهش یافت. در معامالت یازدهمین روز شهریورماه بیش از 
6 میلیارد و 51 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 102 هزار 

و 295 میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

نماده��ای مل��ی صنایع مس ای��ران )فملی( با 2 ه��زار و 854 واحد، 
فوالد خوزس��تان )فخوز( با 839 واحد، فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( 
ب��ا 310 واحد، پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( ب��ا 261 واحد، تامین 
س��رمایه امین )امین( با 135 واحد، پتروش��یمی ش��یراز )شیراز( با 66 
واحد، دشت مرغاب )غدش��ت( با 37 واحد، قند نیشابور )قنیشا( با 35 
واحد، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی )ویترو( با 20 واحد، کارخانجات 
تولیدی شیش��ه رازی )کرازی( با 20 واحد و گسترش صنایع و خدمات 
کشاورزی )تکشا( با 17 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس 

داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
5 هزار و 68 واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 4 هزار و 
355 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 2هزار و 180 واحد، مخابرات 
ای��ران )اخابر( با ی��ک هزار و 864 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( 
ب��ا یک ه��زار و 799 واحد، معدن��ی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با یک 
ه��زار و 738 واحد، ایران خ��ودرو )خودرو( با یک ه��زار و 602 واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 529 واحد، گسترش نفت و 
گاز پارس��یان )پارس��ان( با یک هزار و 527 واحد،  گروه مپنا )رمپنا( با 
یک هزار و 426 واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با یک هزار 
و 417 واح��د و معدنی و صنعتی چادرملو )کچ��اد( با یک هزار و 267 

واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، بانک تجارت، پاالیش نفت بندرعباس، ایران خودرو و 

پاالیش نفت تهران ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه فلزات اساسی 
هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه 994 میلیون و 853 هزار برگه سهم به ارزش 27 هزار و 910 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 370 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
17 هزار و 788 واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 319 میلیون 

برگه سهم به ارزش 30 هزار و 874 ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، توسعه مسیر 
ب��رق گیالن )بگیالن(، مدیریت انرژی تاب��ان هور )وهور(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی ارومیه )شاروم(، تولید برق ماهتاب 
کهنوج )بکهن��وج(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکام(، بیمه معلم )ومعلم(، هتل 
پارسیان کوثر اصفهان )گکوثر( و بیمه نوین )نوین( تاثیر مثبت بر شاخص 
این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای س��نگ آه��ن گهرزمین )کگهر(، 
پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمز جنوب )هرمز(، 
بانک دی )دی(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، کشت و صنعت شهداب 
ناب خراسان )غشهداب(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( با تاثیر منفی بر شاخص 

این بازار همراه بودند.
خطری معامالت بورس را تهدید نمی کند

ش��اخص کل بورس پس از چند روز رش��د مجددا در روز سه ش��نبه 
نزولی ش��د و تا کانال یک میلیون و 600 هزار واحد عقب نشس��ت. در 
این باره، محسن عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خطری 
معام��الت بورس را تهدید نمی کند، به ایرنا گفت: تصمیماتی که جدیدا 
برای بهبود روند بازار اتخاذ ش��ده نشان می دهد که سیاست کلی دولت 
در کش��ور حمایت از بورس است و به دنبال خروج نقدینگی از این بازار 
و س��لب اعتماد سهامداران برای ادامه سرمایه گذاری در این بازار نیست 

و در وضعیت فعلی خطری معامالت بازار را تهدید نمی کند.
عبدالله��ی به روند این روزهای بورس اش��اره کرد و ادامه داد: رش��د 
تقریبا 400 درصدی ش��اخص بورس که بازار توانست از بهمن سال 98 
تا اوایل مردادماه به دس��ت آورد باعث شد تا بازار نیاز به اصالح و دست 

به دست شدن سهام پیدا کند.
او اصالح شاخص بورس از 2 میلیون واحد تا یک میلیون و 600 هزار 
واحد را ناش��ی از فرآیند طبیعی رشد دانست و گفت: طبق فرآیندهای 
مالی هیچ رشدی به صورت مس��تمر ادامه دار نیست و نیازمند برگشت 

به روند گذش��ته معامالت و اصالح اس��ت تا س��هام بتواند با بهای تمام 
ش��ده جدید برای س��رمایه گذاران ایجاد جذابیت کند و دوباره به مسیر 

رشد بازگردد.
به اعتقاد عبداللهی، با توجه به حمایت های س��اختاری و س��هامداری 
اخیر از بازار قطعا روند صعودی ش��اخص بورس ادامه دار خواهد ش��د و 
ورود نقدینگی به این بازار نس��بت به هفته های گذش��ته بهتر می شود. 
س��یگنال جمع تصمیمات اتخاذش��ده به بازار نشان می دهد که ساختار 
دولت برای حفظ و صیانت س��رمایه مردم حمایتی و مس��تمر اس��ت و 
دولت هیچ گونه تمایلی به ایجاد اصالح بازار یا خروج سرمایه های مردم 

از این بازار ندارد.
وی با بیان اینکه اراده دولت در بورس مبتنی بر منفی شدن روند بازار 
نیست، افزود: دولت متشکل از وزارتخانه و دستگاه های مختلف است که 
یکس��ان کردن و هماهنگی برای فعالیت آنها کار آسانی نیست، بنابراین 
طبیعی است که گاهی ایجاد برخی از  ناهماهنگی ها در تصمیم گیری ها 
باع��ث تاثیر منفی در این بازار ش��ود و این موضوع نباید در میان مردم 
باعث نااطمینانی آنها به دولت و بازار ش��ود. تصمیماتی که جدیدا برای 
بهبود روند بازار اتخاذ ش��ده است نشان می دهد که سیاست کلی دولت 
حمای��ت از بازار اس��ت و به دنبال خروج نقدینگی از این بازار و س��لب 

اعتماد سهامداران برای ادامه سرمایه گذاری در این بازار نیست.
تاثیر مثبت صندوق های ETF در روند بازار سرمایه

این کارش��ناس بازار س��رمایه، روند ب��ازار را مثبت دانس��ت و افزود: 
رون��د کلی بازار با توجه ب��ه حمایت های صورت گرفته صعودی و مثبت 
خواهد بود و ممکن است دوباره در کوتاه مدت شاهد شاخص 2 میلیون 
واحد در بازار باش��یم. در وضعیت فعلی خطری معامالت بازار را تهدید 
نمی کند، اما س��رمایه گذاران باید این موضوع را در نظر داش��ته باش��ند 
که ش��اخص بورس نمی تواند به صورت مداوم و دائمی مثبت باشد بلکه 
اصالحی کوتاه مدت را تجربه خواهد کرد که این موضوع به عنوان ذات 

بازار تلقی می شود.
عبداللهی با بیان اینکه پیش بینی می شود برآیند کلی معامالت بورس 
از این به بعد به این ش��کل باشد که بازار پنج روز مثبت و دو روز منفی 
خواهد بود، گفت: صندوق های ETF می توانند بر روند بازار تاثیر مثبت 
داشته باشند، این تصمیم عاملی بر جلب اعتماد سرمایه گذاران در بازار 
س��رمایه بود و با آغاز پذیره نویسی دومین مرحله از عرصه صندوق های 
ETF ب��از هم س��هامداران به این بازار اعتم��اد کردند و متوجه حمایت 

دولت از این بازار شدند.

مدیر فنی طرح س��هام عدالت ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه )سمات( گفت فروش س��هام عدالت بدون اجازه 

سهامداران انجام نمی شود.
به گزارش ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، »محمود حسنلو« درباره 
انتشار برخی اخبار مبنی بر فروش 30درصد دوم سهام مشموالن سهام 
عدالت ب��دون اجازه آنها اف��زود: بانک ها و کارگزاران تنه��ا بعد از ثبت 

سفارش سهامداران، اجازه فروش سهام عدالت مشموالن را دارند.
وی اظهار داشت: در روزهای اخیر برخی از فروشندگان سهام عدالت 

اعالم کرده اند که وجوه اضافی به حساب شان واریز شده است و این امر 
شائبه فروش بیش از 30درصد از سهام عدالت ایشان را به وجود آورده 
ب��ود که این موضوع تنها به دلیل نحوه محاس��به و زمان فروش س��هام 

عدالت این افراد است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
حس��نلو در مورد فرآیند فروش سهام مش��موالن سهام عدالت افزود: 
سفارش فروش سهام عدالت از طریق شعب بانک ها به صورت 30درصد 
و 60درصد است، اما این سفارش ها در شرکت های کارگزاری به صورت 

انتخاب سهم و بین یک تا 60درصد انجام می شود.

مدیر فنی طرح سهام عدالت گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی تنها 
وظیفه فراهم کردن زیرساخت های س��فارش گیری معامالت را برعهده 

دارد و نقشی در فرآیند معامالت و فروش سهام عدالت ندارد.
وی با بیان اینکه ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، تمامی دسترسی ها 
برای پاس��خگویی به س��هامداران س��هام عدالت را در اختیار بانک ها و 
کارگزاران قرار داده اس��ت، تصریح کرد: س��هامداران در صورت هرگونه 
سوال یا ابهامی می توانند به بانک عامل یا کارگزار خود مراجعه کنند و 

از جزییات فروش سهام خود مطلع شوند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت شورای نگهبان الیحه دوفوریتی 
افزایش س��رمایه ش��رکت های پذیرفته ش��ده بورس تهران یا فرابورس 
ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مغایر با شرع مقدس و 
قانون اساسی تشخیص نداد. هادی طحان نظیف روز سه شنبه در چهل 
و ششمین گزارش خود با اش��اره به بررسی »الیحه دوفوریتی افزایش 
س��رمایه ش��رکت های پذیرفته ش��ده بورس تهران یا فرابورس ایران از 
طریق صرف س��هام یا س��لب حق تقدم« در جلس��ه فوق العاده شورای 
نگهبان گفت: در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای 
بررس��ی ندارد و باید ظرف مدت 24 س��اعت اظهارنظر کند و به همین 

دلیل جلسه فوق العاده برگزار شد.
وی افزود: هدف دولت از الیحه فوق این است که شرکت های دولتی 
ی��ا تحت کنترل دولت، بتوانند س��رمایه های خرد تزریق ش��ده به بازار 
بورس را جذب ک��رده و از این طریق فعالیت های خود را تقویت کنند 

و از طرف دیگر س��رمایه های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت هایی 
هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند.  

عض��و حقوقدان ش��ورای نگهبان ادامه داد: براس��اس این مصوبه اوالً 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده بورس یا فرابورس که دولت��ی بوده و یا به 
نحوی دولت نس��بت به آنها کنترل دارد، موظف ش��ده اند تأمین منابع 
مالی خود از طریق بازار س��رمایه را از محل افزایش س��رمایه به روش 
صرف س��هام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام 
دهند و ثانیاً ش��رکت های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و 
غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش س��رمایه از طریق فوق کنند، 

مشمول مشوق های مالیاتی خواهند شد.
طحان نظیف ادامه داد: در جلسه شورای نگهبان وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی به هم��راه دو نفر از معاونی��ن خود با تبیین اه��داف و ابعاد 
مختلف این الیحه، به ابهامات و س��واالت اعضای شورای نگهبان پاسخ 

دادند و بسیاری از ابهامات درخصوص مصوبه مرتفع شد.  
وی ب��ا بیان اینکه مقرر ش��د ب��ا عنایت به اولویت مس��ائل اقتصادی 
و معیش��تی بیش از پیش از این دس��ت جلسات داش��ته باشیم، گفت: 
شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت ها و مجالس از همکاری با آنها 
برای حل مس��ائل کش��ور دریغ نمی کند و از تعامل با نهادها استقبال 
می کن��د. عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان عنوان کرد: پس از اس��تماع 
نکات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی، جلسه با حضور فقها 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی های 
فقه��ی و حقوق��ی، این الیحه را مغایر ش��رع مقدس و قانون اساس��ی 

تشخیص نداد.
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان افزود: دس��تور بعدی نیز رس��یدگی 
به »اساس��نامه ش��رکت حمل و نقل ریلی مس��افری حومه ای )سهامی 

خاص(« بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.

شورای نگهبان الیحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی را تایید کرد

مدیر فنی طرح سهام عدالت:

فروش سهام عدالت تنها با اجازه سهامداران امکان پذیر است

بورس تا کانال یک میلیون و 600 هزار واحد عقب نشست

عقب نشینی ۴۳ هزار واحدی شاخص بورس
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مبلغ صادرات کرمان به پاکستان باید به 200 
میلیون دالر در سال برسد

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت میزان 
صادرات استان کرمان به پاکستان در سال 2019، 40 میلیون دالر 
بوده و به دنبال این هستیم که مبلغ صادرات کرمان به پاکستان به 

200 میلیون دالر در سال برسد.
»محمدرض��ا ق��وام« روز 11 ش��هریورماه در نشس��ت »بررس��ی 
همکاری های اقتصادی اس��تان کرمان با کش��ور پاکس��تان« اظهار 
کرد: پاکستان هفتمین شریک تجاری ایران و ایران هم پانزدهمین 
ش��ریک تجاری پاکستان است و تراز تجاری دو کشور به نفع ایران 
مثبت است، اما ما به دنبال حالت »برد - برد« بین ایران و پاکستان 

هستیم.
وی افزود: سیمان، گالب، لبنیات، تولیدات مسی ، مشتقات نفتی، 
مواد غذایی، کاشی، پسته و مغز پسته از جمله محصوالت صادراتی 

استان کرمان به پاکستان است.
قوام با اش��اره به وضعیت تجارت بین کرمان و پاکس��تان در سال 
2019 تصریح کرد: میزان صادرات اس��تان کرمان به پاکستان 40 
میلیون دالر بوده و به دنبال این هس��تیم که مبلغ صادرات کرمان 

به پاکستان به 200 میلیون دالر در سال برسد.
به گ��زارش ایس��نا، »عب��اس س��عیدی« رئیس س��ازمان جهاد 
کش��اورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: عمده محصوالت  
کش��اورزی کرمان از جمله پس��ته، خرما، گردو، گیاه��ان دارویی، 
محص��والت گلخان��ه ای و جالیزی، گل محم��دی، گالب و زعفران 
صادراتی هس��تند و محصوالت سالم بهداشتی و با کیفیتی به شمار 

می روند که به کشورهای مختلف صادر می شوند.
وی ب��ا اعالم آمادگی برای حضور کش��اورزان اس��تان کرمان در 
مناطق حاصلخیز پاکس��تان در راستای تولید محصوالت این خطه 
افزود: اس��تان کرمان همچنین توان تولید مرغ، بوقلمون، بلدرچین 

و کبک برای پاکستان را دارد.

افزایش مصرف و صادرات؛ دالیل افزایش 
قیمت مجدد تخم مرغ

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی علت گرانی تخم مرغ در 
روزهای اخیر را تشریح کرد.

مهدی یوس��ف خانی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: 
در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ 23 تا 24 هزار تومان است 
و نباید بیش��تر از این مقدار فروخته ش��ود. البته ممکن است برخی 
واحدها گرانفروشی کنند و برخی واحدهای دیگر نیز خودشان تخم 

مرغ را گران تر خریداری کرده باشند.
وی عل��ت افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر را صادرات و 
افزایش مصرف تخم مرغ دانس��ت و افزود: صادرات با وجود عوارض 

هنوز برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی دارد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماه��ی تصریح کرد: البته ما 
بیشتر از مصرف داخلی تخم مرغ تولید می کنیم و ناچاریم صادرات 

داشته باشیم.
وی اضاف��ه کرد: قیمت تمام ش��ده تخم مرغ برای تولیدکنندگان 
بس��یار باالست و در حال حاضر این قیمت هم برای تولیدکنندگان 

به نوعی زیان است.
یوس��ف خانی به قیمت مرغ نیز اشاره کرد و گفت: قیمت مرغ در 
کش��تارگاه 17هزار و300 تومان، تحوی��ل در مغازه 17 هزار و600 
تومان و قیمت برای مصرف کننده 18هزار و900 تا 19 تومان است 

و فروش مرغ بیش از این مقدار گرانفروشی است.
به گزارش ایسنا براساس مشاهدات میدانی هر شانه تخم مرغ در 
خرده فروش��ی های سطح شهر تهران 26 هزار تومان و هر کیلو مرغ 

تا 19 هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه می شود.

واحدهای صنعتی و قطعه سازی در سامانه 
»سدف« ثبت نام کنند

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خوزس��تان از راه اندازی 
س��امانه »س��دف« به منظور س��اماندهی و نظارت هرچه بیشتر بر 

توزیع گاز مایع میان صنایع و واحدهای تولیدی خبر داد.
امیرحس��ین نظری در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به راه اندازی 
س��امانه سدف اظهار کرد: این سامانه به منظور ساماندهی و نظارت 
هرچه بیش��تر بر توزیع گاز مایع می��ان صنایع و واحدهای تولیدی 

خوزستان راه اندازی شده است.
وی افزود: واحدهای صنعتی و قطعه س��ازی خوزس��تان که برای 
تولی��د ب��ه گاز مایع نی��از دارند، ب��رای دریافت گاز مای��ع تا پایان 
ش��هریورماه مهلت دارند که در این س��امانه ثبت نام کنند و پس از 
پای��ان مهلت ثبت نام، صاحبان صنایع ب��دون ارائه حواله  نمی توانند 

گاز مایع دریافت کنند.
نظ��ری بی��ان ک��رد: صنای��ع قطعه س��ازی، تولیدکنن��دگان و 
عرضه کنن��دگان ایزوگام و صنایع مرتبط ب��ا نفت و گاز، در فعالیت 
خود نیازمند گاز مایع هس��تند و از این رو حتما باید در این سامانه 

ثبت نام کنند.

اخبـــار

عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی ته��ران می گوید، تغییر مداوم 
سیاست های ارزی در قبال واردات، باعث شده بسیاری از واردکنندگان 

عمال ندانند که از چه طریقی باید کاالی خود را به کشور برسانند.
به گزارش ایس��نا، در طول دو س��ال گذش��ته، همزمان با تحریم های 
آمریکا، دولت تالش کرده با ایجاد محدودیت در مسیر واردات کاالهای 
جدید به کش��ور، از خروج ارز جلوگیری کرده و مدیریت منابع ارزی را 
ممکن کند. به دنبال اجرایی ش��دن این سیاس��ت، در سال های گذشته 
تنها کاالهای اساسی، کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی 
اجازه ورود به ایران را داش��ته اند و در س��ایر موارد یا باید برای کاالیی 
مجوزی جداگانه صادر ش��ده باش��د یا امکان واردات آن به کشور وجود 

نداشته است.
در این سال ها واردکنندگان اعالم کرده اند که با پذیرش سیاست های 
دول��ت، صرفا در حوزه ای اق��دام به معامله می کنند ک��ه امکان واردات 

رس��می آن به کش��ور وجود داشته باشد. در چنین ش��رایطی ابتدا باید 
کاالی مدنظر ثبت س��فارش ش��ود و پس از دریافت مجوزهای الزم به 
گمرک آمده و ترخیص ش��ود. در تمامی این مراحل منشأ ارز موردنظر 
واردکنندگان باید مش��خص باشد که آیا از محل صادرات تامین شده یا 
منش��أ دیگری دارد. در ماه های گذشته با دس��تورالعمل بانک مرکزی، 
ام��کان واردات در ازای ص��ادرات برای تعدادی از فع��االن اقتصادی به 
وجود آمده بود که در مس��یر ایفای تعهد ارزی ب��ه آنها کمک کرد، اما 
از چن��د ماه قبل بار دیگر بانک مرکزی این ش��یوه را رد کرده و همین 
مسئله در کنار صادرکنندگان، برای واردکنندگان نیز مشکل آفرین شده 
اس��ت. مهرداد عباد – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – در 
گفت و گو با ایس��نا، می گوید: متاسفانه شیوه  نامه های ارزی واردات هر 
چند مدت یک بار تغییر می کند و در آخرین قدم، استفاده از ارز حاصل 
از صادرات برای غیرصادرکننده ممنوع ش��د. به این ترتیب از یک س��و 

واردکنن��دگان یک منبع تامین ارز خود را از دس��ت دادند و از س��وی 
دیگر، صادرکننده مجبور است خود به عرصه ای غیرتخصصی ورود کند.
ب��ه گفت��ه وی، در چنین ش��رایطی تنه��ا گزینه باقی مانده س��امانه 
نیماس��ت که این سامانه نیز برای همه شرکت ها شرایط مناسبی برقرار 
نکرده است. برای مثال در این سامانه، بانک عامل، 30درصد از مبلغ را 
به عنوان ضمانت طلب می کند، در حالی که بسیاری از شرکت ها شرایط 
مالی الزم برای چنین ش��رطی را ندارند. از ای��ن رو یا باید مانند برخی 
ش��رکت ها با ارتباطات خاصی که دارند، می��زان این ضمانت را کم کرد 

یا عمال شرکت های کوچک از بهره گیری از این ارز محروم می شوند.
براس��اس گفته های عباد، نه تنها سیاس��ت گذاران بای��د در این حوزه 
تسهیالتی جدید در نظر بگیرند که حتی اجرایی شدن شیوه هایی مانند 
واردات ب��دون نیاز به انتقال ارز نیز از گزینه هایی اس��ت که می توان به 

آن فکر کرد.

سردرگمی واردکنندگان در شرایط دشوار ارزی

مدیرعام��ل اتحادی��ه مرغداران میه��ن گفت با ح��ذف تعرفه 4 هزار 
تومانی صادرات پیش بینی می شود که بازار تخم مرغ به تعادل برسد.

 رض��ا ترکاش��وند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میه��ن در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به تاثیر افزای��ش قیمت نهاده ها بر 
تولید تخم مرغ اظهار کرد: در شرایطی که نهاده با نرخ مصوب در اختیار 
مرغدار قرار نمی گیرد، نمی دانیم مسئوالن ذی ربط بر چه مبنایی قیمت 

مصوب تخم مرغ را تعیین می کنند.
او اف��زود: افزایش قیمت و کمبود نهاده ه��ای دامی نگرانی هایی برای 
تولیدکنندگان ایجاد کرده اس��ت که اگر مس��ئوالن ام��ر تدابیری برای 
این موضوع نیندیش��ند به سبب جایگزینی آن با دیگر نهاده ها همچون 

گندم، راندمان تولید به شدت کاهش می یابد.

قیمت تمام شده تخم مرغ با نرخ مصوب همخوانی ندارد
ترکاش��وند قیمت تمام ش��ده هر کیلو تخم م��رغ را بیش از 13 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: عرضه هر کیلو تخم مرغ با نرخ مصوب 9 هزار 
و 500 توم��ان اختالف معناداری با قیمت تمام ش��ده محصول دارد که 
از مس��ئوالن امر تقاضا داریم برای حفظ صنعت و تولید هرچه سریع تر 
مش��کالت را مرتفع کنند. مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: 
با وجود نوس��ان شدید قیمت نهاده ها و اختالف چندبرابری نرخ مصوب 
با بازار آزاد، نرخ تمام شده تولید مالک مرغدار است و بنابراین مرغداران 

کاری با نرخ مصوب ندارند.
ب��ه گفته او، با وجود افزایش هزینه ه��ای تولید و ممنوعیت صادرات، 
خواس��تار حذف عوارض صادراتی ش��د ه ایم که در نهایت کمیته رصد و 

پای��ش تخم مرغ کارگروه تنظیم بازار با این موضوع موافقت کرد و قرار 
اس��ت به گمرکات کش��ور ابالغ ش��ود تا صادرات به میزانی که به تولید 

داخل آسیب نزند، انجام شود.
مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری مرغ��داران میهن با انتق��اد از اعمال 
ممنوعیت های خلق الس��اعه برای صادرات محصوالت کش��اورزی گفت: 
امس��ال به دلیل افزایش قیمت تخم م��رغ، دولت صادرات آن را ممنوع 
کرده ک��ه از ابتدای تیرماه تاکن��ون تولیدکنندگان روزان��ه به ازای هر 

کیلوگرم تولید 2 هزار تومان ضرر می کنند.
ترکاش��وند در پایان تصریح کرد: در س��ال جهش تولید گویا کشور ما 
تحمل رون��ق تولید را ندارد، چراکه آنجا که باید از تولیدکننده حمایت 

شود به هیچ عنوان این اقدام صورت نمی گیرد.

رئی��س بنیاد ملی گندمکاران کش��ور گفت در س��ال جه��ش تولید، 
افزایش پنج برابری قیمت کود منجر به رکود تولید می شود.

علیقل��ی ایمان��ی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، در واکنش به افزایش چندبرابری قیمت کود 
ش��یمیایی در بازار اظهار کرد: کود ش��یمیایی در بح��ث افزایش تولید 

محصوالت کشاورزی و تغذیه گیاهی در دنیا نقش مهمی دارد.
او اف��زود: با وجود آنکه فاکتور های دیگری همچون ماده آلی خاک یا 
کود های زیس��تی در تغذیه گیاه موثر است، اما هیچ یک جایگزین کود 
شیمیایی نیستند و در کشاورزی باید تلفیقی از کود های آلی، شیمیایی 

و زیستی مورد استفاده قرار گیرد تا تولید استمرار یابد.
افزایش 5 برابری قیمت کود امری تاثیرگذار در رکود تولید

ایمانی ادامه داد: امسال مقام معظم رهبری شعار سال را جهش تولید 
اع��الم کرده اند، در حالی که با توج��ه به تصمیمات دولت در بحث کود 
و س��موم شیمیایی مبنی بر رش��د پنج برابری قیمت کود، جهش تولید 
منجر به رکود تولید می شود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش 
چندبرابری هزینه های تولید لطمه جدی به امنیت غذایی وارد می کند، 

بیان کرد: با وجود اتخاذ تصمیمات مس��ئوالن مبنی بر رشد چندبرابری 
قیمت کود، کش��اورز برای کاش��ت یک هکتار گن��دم حداقل 3 میلیون 
تومان برای کود ش��یمیایی باید هزینه کند که این امر از توان کش��اورز 
خارج است چراکه تولید، هزینه های دیگری اعم از بذر، سموم و ... دارد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشاورز توان ایستادن 
در برابر هزینه های سرس��ام آور را ندارند، گفت: کنترل بیماری ها و آفات 
باید با س��موم ش��یمیایی صورت گیرد، در غیر این صورت تولید کشور 
دچار آس��یب می ش��ود. او با تاکید بر این مس��ئله ک��ه آب بعد از کود 
شیمیایی از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: این در حالی است که 
مس��ئوالن دولتی بدون توجه به این مس��ائل و به یک باره قیمت ارز را 
تک نرخی یا نیمایی اعالم می کنند که این موضوع در سال جهش تولید 

لطمه جدی می زند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندم��کاران افزود: اگر خواهان پایداری تولید 
و تحقق شعار سال هس��تیم، قیمت محصوالت کشاورزی برمبنای نرخ 
کود باید افزایش یابد، در غیر این صورت تورم افسارگس��یخته در بخش 

ماشین آالت و سایر هزینه ها، تولید را به زانو درمی آورد.

او با بیان اینکه در س��ال 92 حدود 7 میلیون تن گندم وارد کش��ور 
شد، گفت: با وجود کشت گندم در سطح 6 میلیون و 300 هزار هکتار، 
اما تولید گندم به دلیل عدم صرفه اقتصادی زمین خورد که در شرایط 
فعلی علی رغم تالش های متعدد برای رسیدن به خودکفایی، اما با اتخاذ 
تصمیمات نادرس��ت و افزایش چشمگیر قیمت س��م و کود، کشاورزان 

توان خرید را ندارند.
ب��ه گفته ایمانی، با وجود کود کیلویی 10 هزار تومان، خرید گندم با 

نرخ 2 هزار و 500 تومان صرفه اقتصادی ندارد.
هزینه 100 میلیون تومانی کود شیمیایی برای کشت 20 هکتار گندم

نای��ب رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران در پایان با اش��اره به اینکه برای 
کش��ت 20 هکتار گندم ح��دود 100 میلیون تومان باید هزینه ش��ود، 
تصریح کرد: از دولت تقاضا داریم که برای پایداری تولید، نرخ محصوالت 
را برمبن��ای ارز نیمایی قیمت گذاری کن��د یا برای خرید نهاده ها تامین 
اعتب��ار کن��د چراکه از توان کش��اورزان این هزینه ها خارج اس��ت و به 
عبارت دیگر تناس��بی میان قیمت محصوالت کش��اورزی با هزینه های 

تولید وجود ندارد.

حذف تعرفه صادرات راهی برای کاهش زیان مرغداران

افزایش چند برابری قیمت کود لطمه جدی به تولید می زند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اخبار

 مشکالت قطعه سازان 
برای تامین مواد اولیه از بورس

عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران گفت با توجه به 
ل��زوم تامین مواد اولی��ه موردنیاز صنایع قطعه س��ازی از طریق 
ب��ورس ای��ن صنایع برای تامین ب��ه موقع مواد اولیه با مش��کل 

مواجه شده اند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نق��ل از فارس، 
محمدرضا نجفی منش با اش��اره به مش��کالت تامی��ن مواد اولیه 
صنایع قطعه  سازی خودرو، گفت: برای تهیه مواد اولیه موردنیاز، 
صنایع قطعه سازی باید از طریق بورس اقدام کنند و این موضوع 

مشکالتی را برای تامین مواد اولیه به وجود آورده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه پیش 
از این صنایع قطعه سازی برای تهیه مواد اولیه صنایع مثل فوالد 
از س��همی به صورت مچینگ برخوردار بودن��د، افزود: البته این 
س��هم به همان قیمت بورس به آنها عرضه می شد اما فایده این 
ن��وع عرض��ه آن بود که نی��از صنایع به موقع و ب��ه اندازه تامین 

می شد.
رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه سازی کشور با بیان اینکه 
قطعه سازان برای تامین مواد اولیه در بورس با مشکل مواجهند، 
گفت: با توجه به شرایط فعلی، قطعه سازان برای تهیه ماده اولیه 
موردنی��از تولید در بورس بای��د در انتظار عرضه بمانند در حالی 
که معلوم نیس��ت چه میزان از کاالی موردنیاز و تقاضای آنها در 

این بازار عرضه شود. 
نجفی منش با بیان اینکه این ش��رایط مشکالتی را برای ایفای 
تعهدات به وجود می آورد، بیان داشت: در حالی که قطعه سازان 
باید پاس��خگوی سفارش و تعهدات خود باشند، اما معلوم نیست 
که بتوانن��د چه میزان از مواد اولیه موردنی��از خود را در بورس 

تهیه کنند.

سامانه جامع تجارت از ایراد در توزیع تایر 
رنج می برد!

یک مقام انجمن تایر معتقد است تا زمانی که ایرادات سیستمی 
س��امانه جامع تجارت برطرف نشود ثبت اطالعات تولید و فروش 
تولیدکنن��دگان و توزیع کنندگان تای��ر نه تنها تاثیری در نظارت و 
توزیع بازار تایر س��واری ندارن��د بلکه عملکرد این س��امانه را نیز 

غیرکارآمد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، در حالی کارشناسان حضور 
دالالن و محتک��ران و نبود نظارت دقیق ب��ر نحوه توزیع را بخش 
مهمی از علت آش��فتگی و رش��د قیمت در ب��ازار تایر به خصوص 
تایر س��واری عنوان می کنند که براساس الزام ستاد تنظیم بازار به 
منظور مقابله با این ش��رایط و نظارت ب��ر توزیع، تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان تایر ملزم به ثب��ت اطالعات تولیدوفروش خود در 

سامانه جامع تجارت هستند.
براس��اس تصمیم ستاد تنظیم بازار و ابالغ سازمان حمایت تمام 
تایرس��ازان برخالف گذش��ته که به صورت هفتگی یا ماهانه آمار 
تولید و فروش خود را به این سازمان ارائه می دادند،  ملزم شدند تا 
به  صورت برخط )آنالین( این اطالعات را در س��امانه مذکور ثبت 
کنن��د تا احتمال هرگونه فروش تایر خارج از نظام رس��می توزیع 
تایر گرفته ش��ود. همچنی��ن توزیع کنندگان تایر از فروش��ندگان 
کلی تا جزئی نیز موظف هس��تند مشخصات خریدار و میزان تایر 

فروخته شده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
وضعیت نابس��امان بازار الس��تیک س��واری و حض��ور دالالن و 
محتک��ران در ب��ازار الس��تیک های س��بک و همچنی��ن گرانی و 
کمبود س��ایز های گوناگون تایر سواری مدت زیادی است که مورد 
انتقاد کارشناس��ان اس��ت چنانچه بی توجهی به ای��ن بازار موجب 
سوءاس��تفاده س��ودجویان از این فرصت و افزایش بی قید و شرط 
نرخ تایرهای سواری در بازار در غیبت نهادهای نظارتی شده است.

ح��ال در ش��رایطی کارشناس��ان توزیع سیس��تمی و الزام ثبت 
اطالعات در سامانه جامع تجارت را عاملی در رفع مشکالت مربوط 
ب��ه کمبود و توزیع عادالنه ای��ن کاال در بازار می دانند که به گفته 
سخنگوی انجمن تایر تا زمان رفع ایرادات این سامانه عمال کارآمد 

نخواهد بود.
مصطف��ی تنه��ا در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو اظهار 
داش��ت: تولیدکنن��دگان تایر براس��اس اب��الغ س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان خ��ود را ملزم به ثبت اطالعات تولید و فروش در 
س��امانه جامع تجارت می دانند و مطابق دستور این رویه در توزیع 
و فروش انجام می  ش��ود ام��ا ایراداتی در نحوه ثب��ت اطالعات در 
س��امانه وجود دارد که تا زمان رفع آن نتایج موردنظر را به همراه 

نخواهد داشت.
درخواست تایرس��ازان برای رفع ایرادات سیستمی سامانه ثبت 

اطالعات تولید و فروش
س��خنگوی انجمن تایر گفت: سیس��تم جامع تجارت به نحوی 
طراحی ش��ده که در ثبت اطالعات مشکالتی برای تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان ایجاد می کند و باید این ایرادات هرچه س��ریع تر 

رفع شود.
وی افزود: بارها تولیدکنندگان خواس��تار هم اندیش��ی برای رفع 
اشکاالت سیستمی در ثبت اطالعات تولید و فروش تایر در سامانه 
جامع تجارت شدند اما متاسفانه تاکنون توجهی به این درخواست 

تایرسازان نشده است.
این مقام صنفی در انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به مزایای 
طرح توزیع سیستمی تایر سنگین، اظهار داشت: در جریان توزیع 
سیستمی تایرهای سنگین، فروش به صورت حواله انجام می شود 
ضم��ن اینکه هر توزیع کنن��ده ای تایر باری و س��نگین در اختیار 
نداش��ت و متقاضی��ان پس از دریاف��ت حواله ب��ه توزیع کنندگان 
مش��خص برای خری��د تایر مراجع��ه می کردن��د در حالی که کل 
مصرف تایرهای باری و س��نگین در کش��ور نیز با احتساب تولید 
و واردات چی��زی در حدود یک و نیم تا دو میلیون حلقه بیش��تر 
در س��ال نیس��ت، اما میزان تولید تایر سواری در سال 20 میلیون 
حلقه اس��ت بنابراین دارای شبکه گس��ترده ای در توزیع و فروش 
در کش��ور است که قطعا با نحوه توزیع و فروش تایر سنگین قابل 

قیاس نیست.

در ش��رایط ممنوعیت واردات خودرو در قال��ب محصول نهایی، ورود 
خودرو به  صورت قطعات منفصله باید با تیراژی رقابت  زا انجام شود.

به گزارش پدال نیوز، پیش فروش های متعدد خودروسازان امسال هم 
نتوانس��ت مش��کالت پرش��مار بازار خودرو را حل کند و هنوز هم  دولت  
ناراضی  است، هم مردم و هم  خودروسازان. طی سال جاری خودروسازان 
9 مرحله قرعه کش��ی برای پیش فروش خودروهای خود انجام دادند، اما 
منحن��ی قیمت خودرو همچنان صعودی اس��ت. نکت��ه دیگر اینکه این 
افزایش قیمت با رکود در بازار همراه است و در هفته های اخیر هم مانند 
بسیاری دیگر از ایام امسال خرید و فروشی انجام نمی شود. پیش فروش 
خودرو نه تنها قیمت را برای مصرف کننده پایین نیاورده، بلکه گره ای از 

مشکل تامین مالی خودروسازان هم باز نکرده است.
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران می گوید: »اگر قیمت ثابت نگه داشته شود، اما مواد اولیه و هزینه 
تولی��د و نیروی کار افزایش پیدا کند، هر چقدر هم برای خودروس��ازان 
تامین مالی انجام ش��ود و تولید افزایش یابد، به جای اینکه خودروسازان 

سود کنند، زیان شان بیشتر می شود.«
 ب��ا وج��ود پیش فروش ه��ای متعدد خودرو در س��ال جاری توس��ط 
خودروس��ازان، همچنان قیمت خودرو رو به رش��د اس��ت و درعین حال 
خودروسازان با مش��کل تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش روبه رو 

هستند. چرا سیاست پیش فروش خودرو موفق نبوده است؟
برای بررسی عدم تامین مالی و مشکالت خودروسازان نباید تنها بحث 

خودروس��ازی را در سال جاری معیار قرار داد. این مسئله فرآیندی است 
که طی چند سال خودروسازان با آن روبه رو بوده و هستند.

خودروس��ازان در تمام این س��ال ها هزینه های باالیی داش��تند که از 
عه��ده تامی��ن آن برنمی آمدن��د، تا جایی که چند س��ال پیش به دلیل 
عدم توانایی فروش خودروس��ازان، وام هایی به مردم داده شد تا بتوانند 

خودرو بخرند.
مش��کالت خودروس��ازان بیش��تر به س��اختار مال��ی، قیمت گذاری و 
موضوع��ات متعدد دیگری برمی گردد که ب��ه صرف تامین مالی خالصه 
نمی ش��ود. بر این اساس، مش��کالت تامین مالی خودروسازان را باید از 
زوایای گوناگون بررسی کرد. بحث عدم ورود خودرو خارجی و همچنین 
تقاضای س��نگینی که امس��ال برای خرید خودرو وجود داشت، ازجمله 

این مشکالت است که منحصر به امسال هم نیست.
اگ��ر بحث تامین مال��ی در بازه بلندمدت بررس��ی نش��ود، علت های 
اساس��ی مشکالت آنها بازگو نخواهد ش��د. در یک بازه زمانی که قیمت 
نهایی محصوالت خودروس��ازان به دلیل قیمت گذاری دس��توری باالتر 
از نرخ فروش ش��ان بود، نتوانس��تند به  صورت مناس��ب محصوالت خود 
را بفروشند. این مس��ئله موجب شد زیان هایی ببینند که ساختار مالی 

شرکت ها را برهم زد.
چگونه می توان در جهت حل مش��کالتی که اشاره کردید حرکت کرد 

و راه بهتری از پیش فروش خودرو برای تامین مالی در پیش گرفت؟
بهترین حالت این اس��ت که در صنعت خودرو به س��مت آزادس��ازی 

قیمت حرکت کنیم و از س��وی دیگر به رقابت میان خودروسازان مجال 
دهی��م. باید دره��ای بازار را به روی خودروه��ای خارجی هم باز کرد و 
حتی اگر امکان آزادسازی واردات خودرو به  صورت CBU وجود ندارد، 
دست کم باید سهم واردات به  صورت CKD توسط خودروسازان بخش 

خصوصی را افزایش داد تا فضا رقابتی شود.
در بس��تر چنین رقابتی است که خودروس��ازان داخلی هم می توانند 
رشد کنند و به جایگاه واقعی خود برسند و قیمت گذاری نیز بهتر انجام 
خواهد ش��د. قیمت گذاری دس��توری در هیچ زمینه ای جواب نمی دهد، 
چه برای تثبیت قیمت، چه کاهش و چه افزایش آن. چراکه اگر بتوانیم 
قیم��ت فرآورده ها را ه��م تثبیت کنیم، همچن��ان هزینه ها را نمی توان 
تثبی��ت کرد. زیرا هزینه مواد اولیه، دس��تمزد و... همواره رو به افزایش 
اس��ت، اما دولت س��عی دارد قیمت را تثبیت کند. طبیعتا خودروساز با 

این شرایط راه به جایی نمی برد.
از سوی دیگر، باید کیفیت را هم در نظر گرفت و کاالیی که خودروساز 
تولید می کند با نیازهای روز همخوانی داشته باشد و ذائقه مشتری برای 
تولید آن در گرفته ش��ود تا نیازهای او را تامین کند و قیمت و کیفیت 

هم بتواند رقابتی باشد.
نتیجه همه اینها رشد صنعت خودرو و حل اصولی مشکل تامین مالی 
اس��ت. استنباط من این اس��ت که مهم ترین بحث حرکت خودروساز به 
سمت افزایش کیفیت اس��ت تا بتواند رقابت کند. مقایسه خودروسازی 

ایران با کشورهای پیشرفته نشانگر این الزامات است.

حضور خودروهای وارداتی در بازار

 تنها راه رقابتی کردن صنعت خودرو کشور

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تشریح موانع ترخیص خودروهای 
وارداتی دپوش��ده در گمرک، گفت آخرین مهلت ترخیص این خودروها 
26 ش��هریورماه اس��ت و این در حالی اس��ت که برخی واردکنندگان با 

مشکل عدم صدور گارانتی روبه رو هستند.
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس، برخی کاربران س��امانه »فارس من« با 
ثبت سوژه های مختلفی از جمله تکلیف خودروهای دپوشده در گمرک 
چه زمانی مش��خص می ش��ود؟ و تکلیف ماش��ین های وارداتی مانده در 
گمرک چیست؟ خواستار تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در گمرک 

و ترخیص آنها شده بودند.
در این مورد مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت  
و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه2100 دستگاه 
خودروی وارداتی همچنان در گمرک باقی مانده اند و ترخیص نشده اند، 
اظهار داش��ت: حدود 800 دس��تگاه از این خودروه��ا در اختیار مرجع 
قضایی اس��ت که هنوز رفع توقیف نشده اس��ت، هرچند مرجع قضایی 

همکاری زیادی برای این موضوع داشته است.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه کل خودروهای دپوش��ده در گم��رک حدود 7 
هزار دس��تگاه بوده اس��ت، افزود: در حال حاض��ر موانعی برای ترخیص 
خودروهای باقیمانده در گمرک وجود دارد که یکی از آنها سوءبرداشت 
از م��اده 4 قانون حمایت از مصرف کننده اس��ت به طوری که طبق این 
م��اده قانونی، هر ف��ردی که بخواهد خودرو به کش��ور وارد کند باید از 
نمایندگی رسمی آن خودرو، گارانتی خریداری کند. این در حالی است 
که هم اکنون بسیاری از نمایندگی های رسمی تعطیل شده اند و یا اصوال 

کسی گارانتی بابت خودروها ارائه نمی کند.
دادفر ادامه داد: این معضل باعث ش��ده تا ش��رکت های غیرنمایندگی 

برای خروج خودروهای شان از گمرک با مشکل روبه رو باشند.
مشکالت ترخیص خودرو از گمرک شهریار

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه گمرک شهریار، گمرک 
معین کش��ور برای ترخیص خودروهای وارداتی اس��ت، اظهار داش��ت: 
بخش دیگری از مش��کل ترخیص خودروها به منقضی شدن کارت های 
بازرگان��ی افراد واردکننده خودرو مربوط می ش��ود که با وجود دس��تور 

مرج��ع قضای��ی و رئیس کل گمرک مبنی بر باز ک��ردن این کارت های 
بازرگانی، گمرک ش��هریار از این کار امتن��اع می کند و همین موضوع، 

خروج خودروها را از گمرک با مشکل روبه رو کرده است.
وی تصری��ح کرد: اگر ای��ن واردکنندگان بخواهند نس��بت به تمدید 
کارت بازرگان��ی خود اقدام کنند، دو تا س��ه م��اه زمان می برد و این در 
حالی است که آخرین مهلت ترخیص خودروها از گمرک 26 شهریورماه 

تعیین شده است.
دادفر افزود: برخی خودروهای موجود در گمرک، سه سال پیش وارد 
کش��ور ش��ده اند و واردکنندگان در آن زمان برای واردات خودرو اقدام 
ب��ه دریافت کارت بازرگان��ی کرده اند. حاال در این م��دت که از واردات 
خودروها می گذرد به دلیل اینکه تجارتی نداشته اند، اقدامی برای تمدید 

کارت های بازرگانی خود نکرده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: در حال حاضر سازمان 
توس��عه تجارت می گوید که این افراد بای��د کارت بازرگانی معتبر ارائه 

دهند تا سقف سفارش آنها فعال شود که این کار نیز زمانبر است

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت که استفاده 
از سهام عدالت به عنوان سازوکار تامین مالی در طرح خودرودار کردن 

خانوارهای نیازمند بدون خودرو پیش بینی شده است.
سید علی موسوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: من به همراه یک 
تیم اقتصادی طرح خ��ودرودار کردن خانواده های نیازمند بدون خودرو 
را مورد بررسی قرار دادم و تدوین کردم و پیش از این هم اعالم کردیم 
که این طرح برای دولت و همچنین خانوارها بار مالی نخواهد داش��ت. 

ما س��عی کردیم سازوکار شفاف و روشنی را طراحی کنیم و استفاده از 
سهام عدالت را به عنوان سازوکار تامین مالی پیش بینی کردیم.

وی با بیان اینکه خانوارهای دهک های پایین و آس��یب پذیر با اولویت 
خانواره��ای تحت پوش��ش نهادهای حمایتی در ای��ن طرح مورد توجه 
قرار گرفتند، گفت: ما س��عی خواهیم کرد با بخشی از سهام عدالت این 
خانوارها خودرودار ش��وند بدون آنکه هزینه چندانی برای آنها داش��ته 
باشد و از سویی افزایش سرمایه ای هم برای خودروسازان در پی خواهد 

داشت که بتواند تولید جدید با تیراژ باال داشته باشند.
نماینده مردم ملکان در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: امیدوارم 
بتوانی��م ب��ا این طرح رضایت اقش��ار کم درآمد را جل��ب کنیم و به آنها 
نش��ان دهیم در کنار آنها هس��تیم. ما همچنین طرح هایی شبیه به این 
را در آینده ارائه خواهیم کرد در همین راس��تا با یک تیم اقتصادی در 
حال آماده کردن طرح ها هس��تیم و ان ش��اء اهلل طرح خ��ودرودار کردن 

خانوارهای بی خودرو را در کمیسیون صنایع مطرح خواهیم کرد.

موانع ترخیص 2100 خودرو خارجی دپوشده در گمرک

 آخرین مهلت؛ 26 شهریور

استفاده از سهام عدالت برای خودرودار کردن خانوارهای نیازمند بی خودرو
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س��اختاری به نام »همگرا« برای حمایت هدفمند و ساختاری از تیم ها 
و ش��رکت های فعال در حوزه بازی سازی رایانه ای به وجود آمده است که 
خدمات اختصاص یافته در این حوزه را به س��مت ش��رکت های بازی ساز 

هدای��ت می کند. در س��ال 99 بی��ش از 60 
ش��رکت به عضوی��ت این س��ختار حمایتی 
درآمدند. ش��رکت های بازی ساز رایانه ای یکی 
از فعال ترین اعضای برنامه توس��عه زیست بوم 
شرکت های خالق را تشکیل می دهند. ستاد 
توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، همواره 
ت��الش کرده اس��ت تا ش��رکت ها و تیم های 
خالق بازی س��ازی براس��اس، راهبرد توسعه 
بازار، محصوالت باب طب��ع کاربر ایرانی را به 
بازار مصرف عرض��ه کنند. با توجه به گردش 
مالی قابل توجه بازی های رایانه ای در س��طح 
بین الملل و ل��زوم تولید بازی ه��ای رایانه ای 

منطبق با فرهنگ ایرانی اسالمی، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هم��کاری دیگر ارگان های 
مس��ئول از جمله بنیاد ملی بازی های رایانه ای از ایجاد پلتفرم »همگرا« 

حمایت کرد. »همگرا« در واقع یک ساختار حمایتی است که استودیوهای 
س��ازنده بازی ه��ای رایانه ای را م��ورد ارزیابی قرار می دهد. این س��اختار 
ش��رکت ها و تیم های بازی س��از را در نهایت در چهار سطح، طبقه بندی 
می کن��د. س��اختار همگرا ب��ا اس��تفاده از 
خدمات ارائه شده از سوی  »تامین کنندگان 
خدم��ات موردنیاز بازی س��ازهای رایانه ای«  
نیازمندی های مختلف این تیم ها و شرکت ها 
را برط��رف می کند. همچنین ش��رکت ها و 
تیم های بازی س��از، بس��ته به اینکه در چه 
سطحی، طبقه بندی ش��ده اند از بسته های 
حمایتی مختلف برخوردار می شوند. در سال 
1399 تعداد 68 تیم و ش��رکت بازی س��از 
رایان��ه ای به عضوی��ت س��اختار »همگرا« 
درآمدند. س��اختار همگرا ت��الش دارد تا با 
شناس��ایی جوانان فناور، اس��تارت آپ های 
خ��الق و اس��تعدادهای جدید، زیس��ت بوم 
بازی های رایانه ای را هرچه بیش��تر رونق بخشد. این شرکت ها همچنین 
در صورت داش��تن محصولی مناسب برای صادرات از بسته حمایتی ویژه 

صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره مند می شوند.

پلیمرها و انواع گوناگون آن در زندگی امروزی جایگاهی اجتناب ناپذیر 
پیدا کرده اند. از پالستیک های زیست سازگار تا بخش هایی از بدنه خودروها 
به مواد پلیمری وابسته هستند. مهم تر از تولید این فرآورده ها الزم است 

کیفیت تولید سنجش شود که یک شرکت 
فن��اور ای��ن کار را انجام می دهد. ش��رکت 
دانش بنیان مهندسی آریانام ضمن سنجش 
کیفی��ت محص��والت پلیم��ری، دوره های 
تخصصی را برای فع��االن صنعت پلیمر به 
صورت مجازی برگزار می کند. حال در این 
میان، یکی از ش��رکت های دانش بنیان که 
فعالی��ت فناورانه اش را  ب��ا طراحی و تولید 
دس��تگاه  های کنترل کیفیت آزمایشگاهی 
آغاز کرده، تاکنون موفق به ارائه محصوالت 
فناور و خدمات گوناگونی به مخاطبانش در 
دانشگاه، صنعت و پژوهش های فناورانه شده 
است.  داود خادمی، مدیرعامل این شرکت 

دانش بنیان مهم ترین هدف را س��نجش کیفی��ت فرآورده های پلیمری با 
طراحی تجهیزات دانش بنیان عنوان کرد و گفت: یکی از نیازهای حیاتی 
کش��ور، وجود تجهیزات دانش بنیانی اس��ت که ضمن تولید فرآورده های 

پلیم��ری مرغوب، کیفیت این تولیدات را آزمای��ش کند. این فعال فناور 
تولید کیفی و س��اخت داخل این تجهیزات را مهم تری��ن اولویت آریانام 
برش��مرد و افزود: تالش کردیم تا با اس��تفاده از دانش آموختگان نیروی 
انسانی متخصص، بیش از 40 نوع دستگاه 
کنترل کیفیت تخصصی در حوزه پلیمر را 

تولید داخل کنیم.
مدیرعام��ل آریانام با اش��اره به رفع نیاز 
صنایع داخلی به تجهیزات کنترل کیفیت 
پلیمری گفت: خوشبختانه نیاز مشتریان 
این صنعت و همچنین الزامات استاندارد 
حوزه پژوهش نیز تا حدودی تأمین ش��ده 
اس��ت.  خادمی، به ارتقای کیفیت دانش 
فنی فعاالن فناور صنعت پلیمر با برگزاری 
دوره های آموزش��ی تخصصی اش��اره کرد 
و گف��ت: یکی از محوره��ای  فعالیت های 
این ش��رکت، ارتقای کمی و کیفی دانش 
فعاالن صنایع پلیمری است و تاکنون بیش از 7000 ساعت تخصصی در 
حوزه های پلیمر برگزار کردیم. اکنون و با توجه به شیوع ویروس کرونا، این 

دوره ها را به صورت مجازی برگزار می کنیم.

کیفیت فرآورده های پلیمری با تجهیزات »ایران ساخت« افزایش یافتمسیر گسترش فعالیت 68 تیم  بازی ساز هموار شد

مهم��ان ناخوانده ای که این روزها بالی جان جهان ش��ده اس��ت و 
بر حیات و س��المت بشر می تازد، با آمدنش بس��یاری از اولویت های 
جوامع گوناگون را دس��تخوش تحوالت ناخواس��ته کرد و برنامه های 
رو ب��ه روال را در ه��م ریخت. برنامه های توس��عه علم��ی و فناورانه 
کش��ورها، یکی از همین راهبردها بود. همه گیری کووید- 19 از یک 
سو برنامه های راهبردی در حوزه علم و فناوری را تغییر داد و از سوی 
دیگر، بر ضرورت توجه به مسیر پیش روی کشورها در لبه های دانش 

و فناوری تأکیدی دوباره گذاشت.
در بس��یاری از حوزه های دانش��ی و نگاه روبه آین��ده هنگامی که 
هم راس��تای سیاس��ت های کالن یک کش��ور باش��د، حائ��ز اهمیتی 
دوصدچندان می ش��ود. آینده ن��گاری علم و فناوری ی��ا در هر حوزه 
دیگری باش��د، امری است مفید فایده و توس��ط بسیاری از کشورها 

در حال پیگیری است.
ای��ن راهبرد به عن��وان یک توانمندی بس��یار کارآم��د در تعیین 
سیاست ها و ریل گذاری به ویژه در حوزه علم و فناوری در کشورهای 
خواهان توس��عه شناخته ش��ده اس��ت. چالش های حضور در دنیای 
پرت��ب و تاب رقابت ه��ای فناورانه و حضور در فرآیند جهانی ش��دن 
از دغدغه های��ی اس��ت که ضرورت آینده نگاری مل��ی در حوزه علم و 
فناوری را دوچندان می کند. این ابزار مهم سیاس��تی، دورنمای نسبتاً 
روش��نی را از آینده کش��ور به ویژه در عرصه دانش و فناوری ترسیم 
می کند و می کوشد به شکل ساختارمند و دوراندیشانه، در حوزه های 
دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیس��ت و جامع��ه راهبردها را تعیین 

کند.
شناخت گسترده و روزافزونی در این باره وجود دارد که آینده نگاری 
علم و فناوری، قابلیت های سودمندی را برای تصمیم گیری در ارتباط 
با سیاس��ت گذاری تحقیق��ات و تکنولوژی، چه در س��طح ملی و چه 

منطقه ای یا حتی در سطوح پایین تر در اختیار ما قرار می دهد.
راهبردی با سود دوچندان

راهبرد آینده نگاری آن هم در حوزه علم و فناوری، راهبردی اس��ت 
که از سوی کشورهای خواهان توسعه و پیشرفت مورد توجه و اقبال 
خوبی قرار گرفته است؛ سازوکار آینده نگاری علم و فناوری به حضور 
فعال و اثرمند تمام عناصر یک جامعه نیاز دارد؛ تالش آینده نگاری در 
واقع پاسخ گفتن به تمامی نیازها و ضرورت های یک جامعه در سطح 
ملی اس��ت. پاسخ به این نیازها است که وفاق، هماهنگی و هم جهتی 

اقدامات آتی، بین نقش آفرینان یک زیست بوم را به ارمغان می آورد.
ب��ر همین اس��اس، ن��گاه دوراندیش��انه و ارائه تصویری روش��ن از 
آینده سیاس��تی کش��ور به ویژه اگر در حوزه علم و فناوری باشد، از 
راهبردهایی است که دبیرخانه ملی آینده نگاری علم و فناوری دنبال 
می کند. نگاه دوراندیش��انه و ارائه تصویری روش��ن از آینده سیاستی 
کش��ور به ویژه اگر در حوزه علم و فناوری باشد، از راهبردهایی است 

که دبیرخانه ملی آینده نگاری علم و فناوری به دنبال آن است.
ش��ناختن اولویت ها و نقاط تمرکز سیاست گذاری با در نظر داشتن 
رونده��ای علمی و فناوران��ه ی پیش رو  و رتبه بن��دی این اولویت ها 
ش��ناخت مهم ترین فرصت ها و چالش های پیش رو برای نقش آفرینی 
دس��تگاهی، احصای مهمترین فرصت های نقش آفرینی اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی و دانش بنیان در توس��عه فناوری های آینده و همچنین 
تعیی��ن زمینه ه��ای نقش آفرین��ی نهادهای عل��م و فن��اوری مانند 
دانش��گاه ها و پارک های علم و فناوری در توس��عه فناوری های آینده 

از محورهای��ی بوده اس��ت که ضرورت آینده ن��گاری علم و فناوری را 
دوچندان می ساخت.

از زمانی  که ش��یوه نامه اجرای آینده نگاری در ش��ورای عالی عتف 
و اب��الغ با امض��ای رئیس جمهور به تصویب رس��ید، معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در مس��یر تحقق برنامه آینده نگاری ملی 

علم و فناوری گام برداشته است.
برنام��ه ملی آینده ن��گاری علم و فناوری رویکرده��ای گوناگونی را 
دنبال می کند. از جمله این رویکردها می توان به فرهنگ س��ازی نگاه 
آینده نگ��ر در میان ذی نفعان برنامه، ایجاد بس��تر همگرایی و اجماع 
نس��بی میان نخب��گان و سیاس��ت گذاران، شبکه س��ازی و هم افزایی 
میان بازیگران مختلف زیس��ت بوم ن��وآوری و خلق تصویری از آینده 
و شناسایی نقاط نقش آفرینی بازیگران مختلف این زیست بوم اشاره 

کرد.
برنامه ملی آینده نگاری در صدد فراهم آوردن بستري مناسب براي 
ارتق��اي آینده نگاري و رش��د تفکر آینده نگر در تمام س��طوح جامعه 
است. این برنامه در صدد است با ایجاد درک عینی در ارتباط با آینده 
و تغیی��رات آن، اجم��اع درخصوص اتخاذ راهبردها و سیاس��ت ها در 
س��طح ملی، ایجاد مکانیزم هشداردهی نسبت به تغییرات آینده و در 
نتیجه، مشارکت خصوصی- دولتی در طراحی راه حل ها و پرداختن به 

اولویت های ملی، آینده ای روشن تر را برای کشور رقم بزند.
با توجه به اهداف و ضرورت های یادشده، با تالش های صورت گرفته 
سکا نداری برنامه های آینده نگاری ملی کشور برعهده معاونت علمی  و  
فناوری قرار داده شد که با فعال سازی دبیرخانه برنامه در سال 94 و 
با طرح ریزی مدل بومی و ملی، در حال حاضر با تش��کیل کمیته های 
مدیریت طرح و مش��خص ش��دن برنامه های اجرایی و زمان بندی هر 
کمیت��ه، این طرح با همکاری س��ایر دس��تگاه ها و نهادهای محور در 

حال انجام است.
 تصویری روشن از آینده علم و فناوری کشور

برنام��ه آینده نگاری ملی معاونت علمی و فن��اوری به دنبال ترویج 
و گفتمان س��ازی مبتنی بر آینده در میان ذی نفعان مختلف اس��ت؛ 
در این راس��تا اقداماتی چون ترویج و گفتمان سازی مبتنی بر آینده 
در می��ان ذی نفعان مختل��ف، روندیابی و مطالع��ه مهمترین حوزه ها 
و تغیی��رات فناوران��ه آینده، بررس��ی اولویت ها و نیازهای کش��ور با 
اس��تفاده از مطالعات مشترک با دس��تگاه های اثرگذار در حوزه های 
منتخب، جریان سازی و گفتمان سازی با هدف ارائه نتایج مطالعات به 
مخاطبین و تقویت حس لزوم توجه به آینده و اندیش��یدن درباره آن 

را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین در حوزه شناسایی اولویت های علمی و فناورانه، اقداماتی 
مانن��د مطالع��ه تطبیقی تجربیات س��ایر کش��ورها در اولویت گذاری 
علم و فناوری، تحلیل محتوا و بررس��ی مطالع��ات بین المللی و ملی 
جهت شناس��ایی حوزه ها و موضوعات اولوی��ت دار، برگزاری دلفی به 
منظور تعیین  اولویت های فناوری در میان خبرگان توسط دبیرخانه 

آینده نگاری علم و فناوری دنبال می شود.
 تحقق این برنامه در ش��ئونات و سرفصل های گوناگونش، می تواند 
ضم��ن آنکه تصویری روش��ن از آینده پیش روی بده��د، راه را برای 
اقدامات اثرمند و جلب مش��ارکت تمامی نقش آفرینان جامعه هموار 
می کند و امید اس��ت تحقق آن پیش��رفت فناورانه و توسعه پایدار را 

رقم بزند.

پیـت الو، مدیرعامـل وان پـالس، بـه  تازگـی به  عنـوان قائم مقـام ارشـد OPLUS که 
سرمایه گذار وان پالس، اوپو و ریلمی به  حساب می آید، انتخاب شده است.

بـه گزارش زومیت پیـت الو، مدیرعامل و هم بنیان گذار وان پـالس، در ابتدا کارش را در 
شـرکت اوپو آغاز کرد. او به  مرور زمان ارتقای شـغلی پیدا کرد و درنهایت به  همراه فردی 
دیگـر برنـد وان پالس را بنیان گذاری کـرد. وان پالس امروزه برند بسـیار موفقی در دنیای 
گوشـی های هوشمند اندرویدی اسـت و برای عالقه مندان به صنعت موبایل، نامی آشنا به  
حساب می آید. آنطور که به  نظر می رسد، پیت الو پس از مدت ها قصد دارد به  نوعی دوباره 
به خانه بازگردد. پیت الیو به صورت رسـمی اعالم کرد کـه به  عنوان یکی از قائم مقام های 
ارشـد سـرمایه گذار اصلی اوپو بـرای نظارت روی فعالیت های این شـرکت انتخاب شـده 
اسـت. وظیفه  پیت الو در درجه  اول، فراهم سازی پیش نیازهای الزم برای افزایش همکاری 
تجاری بین اوپو، ریلمی و وان پالس اسـت؛ سـه شـرکتی که OPLUS به  طور ویژه در آنها 
سـرمایه گذاری کرده اسـت.  این اتفاق به  معنای پایان کار پیـت الیو در وان پالس و توقف 
 Android  نظارت او روی شـرکتش نیسـت. وان پالس در بیانیـه ای که در اختیار رسـانه

Authority قرار داده اسـت به  وضوح می گوید که پیت الو قرار است به  عنوان مدیرعامل 
وا ن پالس به کار خود ادامه دهد. در بیانیه وان پالس می خوانیم: »پیت همچنان به وظیفه ا ش 
بـه  عنـوان مدیرعامل در وان پالس متعهـد می ماند. در همین حین، او بـه  عنوان قائم مقام 
ارشد و مدیر ارشد تجربه  محصول OPLUS انتخاب شده و در فرآیند تولید و برنامه ریزی 
برای محصوالت مشـارکت می کند.«  OPLUS شـرکت سـرمایه گذارِی مرموزی است که 
روی اوپـو و ریلمی و وان پالس نظارت می کند. چند ماه پیش بود که پیت الو در مصاحبه با 
رسـانه  Fast Company به  صورت رسمی اعالم کرد OPLUS سرمایه گذاری ویژه ای در 
وان پالس انجام داده است، تا قبل از اعالم الو، از این موضوع خبر نداشتیم. در نظر داشته 
باشـید که BBK Electronics امروزه به  عنوان مالک اصلی سـه برند یادشـده به  همراه 
ویوو و چند برند دیگر شـناخته می شود. پیت الو می گوید OPLUS هیچ گونه ارتباطی به 
BBK Electronics ندارد. محل اصلی تأمین بودجه  های وان پالس و شرکت های ریلمی و 

اوپو و ویوو و نحوه  ارتباط بین آنها، به  طور دقیق مشخص نیست.
انتخاب پیت الو به  عنوان قائم مقام ارشـد OPLUS اتفاق خوبی اسـت یا خیر؟ در حال 

توجه به آینده علم و فناوری در روزهای همه گیری

مدیرعامل وان پالس به  سمت معاون ارشد شرکت سرمایه گذار اوپو و ریلمی منصوب شد

دریچــه

تخفیف ه��ای اعتباری یکی از خدماتی اس��ت که در ش��بکه آزمایش��گاهی 
فناوری ه��ای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به فعاالن 
این حوزه در اش��کال و به ش��یوه های مختلفی ارائه می ش��ود؛ خدماتی که به 
مرز 600 هزار مورد رسیده است. 558 هزار و 255 خدمت اعتباری ارائه شده 
به متقاضیان عددی اس��ت که به ثبت رسیده اس��ت. این آمار یعنی خدمات 
آزمایش��گاهی کش��ور هم رش��د قابل قبولی را در کش��ور تجربه کرده است؛ 
خدماتی که پژوهشگران، اساتید دانش��گاه ها، فارغ التحصیالن دانشگاهی و ... 
از آن بهره برده اند. یکی از مش��کالت پیش روی فعاالن عرصه آزمایشگاهی در 

کشور، عدم دسترسی به برخی خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی است. 

تخفیف های اعتباری آزمایشگاهی از 
مرز 500 هزار خدمت گذشت

چهارشنبه
12 شهریور 1399

شماره 1615
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دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی با تشریح نتایج 
و دستاوردهای این رویداد علمی گفت این همایش فرصت های جدیدی را 
برای تقویت و گسترش همکاری های تحقیقاتی و پژوهشی میان محققان 

ایرانی و دیگر کشورها فراهم می آورد.
رض��ا خس��روآبادی، دبیر علمی هش��تمین 
همایش بین المللی علوم ش��ناختی بیان کرد: 
عالوه ب��ر ارائه دس��تاوردهای جدید محققان 
ح��وزه عل��وم ش��ناختی، توس��عه ش��بکه و 
گس��ترش همکاری های مشترک تحقیقاتی و 
تقویت ارتباطات میان اس��اتید، متخصصان و 
پژوهشگران کش��ورمان و چندین کشور دیگر 
از جمله دستاوردهای این همایش بین المللی 

است.
وی ادامه داد: تقوی��ت روابط متقابل علمی 
و تحقیقات��ی، انتق��ال تج��ارب و یافته ه��ای 
علم��ی، فرصت های جدی��دی را برای تعمیق 

همکاری های مش��ترک بین محققان و اساتید در حوزه های علوم شناختی 
به وجود آورده است.

دبیر این همایش با بیان اینکه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان متولی و سیاست گذار 
در این حوزه، نقش ارزنده و س��ازنده ای را برای ترویج و ارتقای دانش علوم 
شناختی در س��طح کشور و بس��ط همکاری های بین المللی ایفا می کند، 
بیان کرد: این همایش در راس��تای اهداف و 
سیاست های این ستاد برای توسعه و گسترش 
دانش علوم شناختی و بهره گیری از دانش و 
یافته های علمی محققان و متخصصان داخلی 
و بین المللی و تقویت زبان مشترک در حوزه 

علوم شناختی برگزار شد.
خس��روآبادی همچنی��ن اف��زود: در ای��ن 
همایش اهداف و سیاس��ت های ستاد توسعه 
علوم ش��ناختی در زمینه اج��رای طرح های 
تحقیقات��ی و طراحی و س��اخت محصوالت، 
ابزارها و تجهیزات موردنیاز محققان در حوزه 
علوم ش��ناختی در قالب پنل  های تخصصی 

معرفی و ارائه شد.
به گفته وی، این رویداد در طول چهار روز برگزاری با استقبال گسترده 
اس��اتید، محققان، پژوهشگران، دانش��جویان و عالقه مندان به فعالیت در 

حوزه های علوم شناختی روبه رو شد.

عضو ش��ورای عالی بورس روز گذشته با تاکید بر اینکه از نظر حجم 
معامالت می توان گفت بازار به روال قبلی خود برگش��ته اس��ت، گفت 
امروز در دو ساعت اول بازار، حجم معامالت به 21 هزار میلیارد تومان 

رسید که روند خوبی بوده است.
به گزارش س��نا، س��عید اس��المی درباره 
حمای��ت هوش��مند از بازار س��رمایه اظهار 
داش��ت: حمای��ت هوش��مند نه ب��ه معنای 
تزریق نقدینگی بلک��ه به معنای حمایت از 

سیاست گذاری هاست.
نقدینگ��ی  ادام��ه داد: ه��ر چق��در  وی 
بیش��تری به بازار س��رمایه تزریق شود این 
بازار نیاز به حمایت بیش��تری پیدا می کند 
و منظ��ور از حمایت هوش��مند، حمایت از 
سیاست گذاری ها و ساز و کارهای بازار آزاد 

و رفع محدودیت ها است.
عضو ش��ورای عالی بورس ب��ا بیان اینکه 

بازار باید با ابزارهای سیاست گذاری های به موقع اداره شود، گفت: این 
سیاس��ت ها با مداخله در بازار متفاوت است و حمایت هوشمند مفهوم 

نویی دارد و حمایت در حوزه سیاست گذاری ها محسوب می شود.

اس��المی درباره مس��ئولیت دولت از دعوت گسترده مردم به بورس 
اظهار داشت: اساس��اً در همه دنیا دولت مس��ئولیت سرمایه گذاری ها 
را می پذی��رد ب��ه همین دلیل در همه دنیا یک نه��اد ناظر و قانونگذار 
تش��کیل می ش��ود که در ایران برای بازار 
س��رمایه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
اس��ت که مهمترین مسئولیت آن حمایت 
و حفاظت از سرمایه گذاری های عام است.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از امنیت 
س��رمایه گذاری در قالب قوانین و مقررات 
شکل می گیرد، ادامه داد: بخشی از تامین 
امنی��ت س��رمایه گذاری هم��ان قوانین و 
مقررات اس��ت. دولت به طور کلی مسئول 
حوزه هایی در بازار س��رمایه اس��ت که در 
ادبیات ما موضوع نقدشوندگی و شفافیت 
از مهمترین و کلیدی ترین وظایف هستند.

عضو ش��ورای عالی ب��ورس تاکید کرد: 
س��رمایه گذاران نباید این تصور را داش��ته باشند چون دولت آنها را به 
بورس دعوت کرده، بازار س��رمایه دیگر روال طبیعی خود را از دس��ت 

می دهد و همواره سودده خواهد بود.

حمایت هوشمند از بازار سرمایه به معنای تزریق نقدینگی نیستهمکاری های بین المللی علوم شناختی رو به گسترش است

مترجم: شیدا انصاری: تحول دیجیتال می تواند انگیزه ای برای رشد 
فرآیندهای کس��ب و کار باشد، بهره وری را باال ببرد و سودآوری را به 

سرعت افزایش دهد.
تح��ول دیجیتالی چیزی بیش از به دس��ت آوردن ابزارهای جدید 
فناوری برای کارکنان است. این به معنای تغییر فرهنگ شرکت برای 
استفاده از داده و فناوری در راستای تصمیم گیری آگاهانه تر، سریع تر 
و رفع نیازهای مش��تری است. عنصر مهم این فرآیند، ایجاد ذهنیت 

نوآوری و بهبود کیفیت به طور مستمر است.
م��ا در جامعه ای زندگ��ی می  کنیم ک��ه افراد همه چیز را س��ریع  
می خواهند. »چیما« مش��اور کسب و کار می گوید: »مصرف کنندگان 
خواس��تار نوآوری هس��تند، اما تعداد کمی از کسب و کارها فرهنگ 
ن��وآوری را دارند و باید همزمان با تغییرات س��ریع بازار پیش بروند. 
کارکنان اغلب انگیزه ای برای ارائه ایده های بیش��تر راجع به چگونگی 
پیش��رفت کسب و کار ندارند. تحول دیجیتال درباره پروراندن چنین 

فرهنگ نوآورانه ای است.«
کارآفرین��ان باید این پنج مرحله را برای 
هدایت تحول دیجیت��ال و کمک به ایجاد 

فرهنگ نوآوری دنبال کنند:
1. شرایط را برای تغییر آماده کنید:

اولین قدم در تحول دیجیتال این اس��ت 
که بدانید چرا این کار را انجام می دهید. با 
کارکنان کلیدی و مهم برای انجام ارزیابی 
درب��اره مش��کالت کاری نشس��تی برگزار 
کنید، م��روری بر هر حوزه کاری داش��ته 
باش��ید تا نق��اط قوت و ضع��ف کار را پیدا 

کنید.
آیا شرکت ش��ما باید خدمات مشتری را 
توس��عه دهد یا نواقص را کاهش دهد؟ آیا 

ارتباط��ات داخلی ضعیفی دارید؟ آیا کس��ب و کارتان از توان رقابتی 
کاف��ی برخوردار اس��ت؟ آیا برای گرفتن سفارش��ات بیش��تر تالش 

می کنید؟
در این راستا باید سواالت زیر را از خود بپرسید:

• در حال حاضر کدام مرحله کارتان در حال افت کردن است؟
• شکست در کجای حوزه کاری رخ می دهد؟

• آیا همه کارکنان نقش کاری خود را به خوبی درک می کنند؟
• جریان اطالعات در سازمان چگونه است؟

چیما می گوید: »ش��ما همیشه می شنوید که اوضاع خوب است، اما 
اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، اغلب نقاط ضعفی را پیدا می کنید که 

نیازمند راه حل هستند.«
همچنی��ن نگاهی دقیق به فن��اوری فعلی خود، نحوه اس��تفاده از 
داده ها و هرگونه ش��کاف در کارایی ها، منابع یا فرآیند خرید داش��ته 
باش��ید. پس بررسی کنید که چگونه فناوری دیجیتال و داده ها بهتر 
می توانند به کس��ب و کار ش��ما کمک کنند. حتماً به این نکته توجه 

کنید که رقبا و سایر صنایع با فناوری چه کاری انجام می دهند.
2. طرح و برنامه عملیاتی ایجاد کنید :

به عنوان بخش��ی از یک تح��ول دیجیتال، بای��د تحقیق کنید که 
چگونه فناوری و داده ها بهتر می توانند در هر زمینه از کس��ب و کار 

کمک کنند.
برای اجرای راه حل فناورانه، یک برنامه عملی ش��فاف ایجاد کنید. 

این برنامه باید ش��امل رویدادهای کلیدی برای پیش��رفت باش��د که 
کسب و کار ش��ما برای به حداکثر رساندن مزایای فناوری یا داده ها 
بای��د انج��ام دهد. در صورت��ی که یکی از آن مراح��ل کار نکرد، یک 
برنامه ریزی اضطراری نیز داش��ته باشید. همچنین برای دستیابی به 
اهداف کوتاه مدت و پیروزی  های س��ریع و آس��ان در راستای ایجاد و 

حفظ انگیزه افرادتان تالش کنید.
3. یک تیم تغییر تشکیل دهید:

ش��ریک کردن کارکنان در فرآیند تغیی��ر از همان مراحل ابتدایی 
آغاز می ش��ود. مدیریت نه تنها باید نی��از به تغییر را درک کند، بلکه 

باید راه را در پذیرش فناوری رهبری کند.
چیما می گوید: »اگر رهبر تیم چنین بینشی نداشته باشد، تغییری 

اتفاق نمی افتد.«
او همچنی��ن توصیه می کند که تیم��ی از کارمندان بانفوذ که قویاً 
به تحول در کس��ب و کار باور داشته باش��ند را ایجاد کنید. این تیم 
می تواند ش��امل کارمندان یا مدیرانی باش��د که با وجود مش��کالت، 
قادرن��د کارمندان ح��وزه فناوری و حتی 
کس��انی ک��ه در براب��ر تغیی��ر مقاومت 

می کنند را تحت تاثیر قرار دهند.
4. با کارمندان ارتباط برقرار کنید:

برای توضیح فرآیند و نحوه اعمال تغییر 
در تیم خود، طرح و برنامه ارتباطی ایجاد 
کنید، ب��ه نگرانی های کارمندان بپردازید 
و به س��رعت بازخوردها را دریافت کنید. 
به عنوان مثال، می توانید پیش��رفت های 
منظم و روزانه را در جلس��ات شرکت، در 
خبرنام��ه یا روی نم��ودار قرار دهید و در 

اتاق ناهارخوری شرکت، ارائه دهید.
5. فرهنگ تغییر را حفظ کنید:

هدف، پرورش فرهنگ نوآوری مداوم و بهبود کیفیت است.
چیم��ا می گوید: »بخش��ی از زبان و فرهنگ روزم��ره خود را تغییر 
دهید. دائماً به این فکر کنید که چگونه کارها را انجام دهید و چگونه 

می توانید آنها را بهتر از قبل انجام دهید.«
یک اس��تراتژی مفید این است که به طور مرتب از کارکنان دعوت 
کنید تا ایده هایی برای نوآوری ارائه دهند، به عنوان مثال، با یک ایده 
پیشنهادی شروع کنید یا فراتر از آن ساختار فرآیند نوآوری را توسعه 
دهید. برای مثال، ش��ما می توانید یک تی��م نوآوری ایجاد کنید و به 

جمع آوری مرتب ایده های مرتبط با بهبود کیفیت بپردازید.
ش��ناخت ایده های مناس��ب ب��رای ایجاد تغییر و پ��اداش دادن به 
کارکن��ان خ��الق به منظ��ور تش��ویق و ترویج فرهن��گ تغییر امری 
ضروری و مفید است. شما می توانید افکار کارکنان خود را در جریان 
ارتباطات داخلی محک بزنید و به آنها پاداش��ی از قبیل اضافه حقوق 
ی��ا امتیازات دیگر هدیه بدهید. همچنی��ن برنامه های تغییری که در 

سازمان اجرا می شوند را جشن بگیرید.
به عالوه با نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد، به حفظ فرهنگ 
تغییر کمک کنید. از دیوارها، خبرنامه ها و جلس��ات استفاده کنید تا 
ب��ه طور منظم کارکن��ان را از KPI )ش��اخص های کلیدی عملکرد( 
مطل��ع کنید. چیما می گوید: »این یک چرخه بهبود مداوم براس��اس 

داده هاست.«
bdc.ca/modirinfo  :منبع

Authority قرار داده اسـت به  وضوح می گوید که پیت الو قرار است به  عنوان مدیرعامل 
وا ن پالس به کار خود ادامه دهد. در بیانیه وان پالس می خوانیم: »پیت همچنان به وظیفه ا ش 
بـه  عنـوان مدیرعامل در وان پالس متعهـد می ماند. در همین حین، او بـه  عنوان قائم مقام 
ارشد و مدیر ارشد تجربه  محصول OPLUS انتخاب شده و در فرآیند تولید و برنامه ریزی 
برای محصوالت مشـارکت می کند.«  OPLUS شـرکت سـرمایه گذارِی مرموزی است که 
روی اوپـو و ریلمی و وان پالس نظارت می کند. چند ماه پیش بود که پیت الو در مصاحبه با 
رسـانه  Fast Company به  صورت رسمی اعالم کرد OPLUS سرمایه گذاری ویژه ای در 
وان پالس انجام داده است، تا قبل از اعالم الو، از این موضوع خبر نداشتیم. در نظر داشته 
باشـید که BBK Electronics امروزه به  عنوان مالک اصلی سـه برند یادشـده به  همراه 
ویوو و چند برند دیگر شـناخته می شود. پیت الو می گوید OPLUS هیچ گونه ارتباطی به 
BBK Electronics ندارد. محل اصلی تأمین بودجه  های وان پالس و شرکت های ریلمی و 

اوپو و ویوو و نحوه  ارتباط بین آنها، به  طور دقیق مشخص نیست.
انتخاب پیت الو به  عنوان قائم مقام ارشـد OPLUS اتفاق خوبی اسـت یا خیر؟ در حال 

 حاضر ماجرا بسـیار پیچیده تر از حد تصور است و به  همین دلیل نمی توانیم جواب واضحی 
برای این سـؤال ارائه دهیم. پیت الو از زمان بنیان گذاری وان پالس، مدیرعامل این شرکت 
بوده اسـت. به  عالوه مدیرعاملی وان پالس، تنها ِسـَمت رسمی پیت الو به  حساب می آید و 
این نخسـتین باری اسـت که او شـغل دیگری را به  صورت هم زمان با شغلش در وان پالس 
آغـاز می کند. افزایش وظایف پیت الو می تواند درنهایت به دور شـدن او از وان پالس ختم 

شود؛ اتفاقی که قطعا به این برند ضربه خواهد زد. 
بـا همه  اینها احتمال دارد که شـغل جدیـد پیت الو به زمان چندان زیادی نیاز نداشـته 
باشـد و او همچنان بتواند مثل قبل، روی کارهای وان پـالس نظارت کند. پیش بینی برخی 
کارشناسـان این اسـت که وظیفه  جدید پیت الو نمی تواند روی وظایف او در وان پالس اثر 
منفـی بگذارد. اگر این اتفاق، رنـگ حقیقت به  خود بگیرد، قطعـا افزایش همکاری ها بین 
وا ن پالس با ریلمی و اوپو اتفاق خوبی خواهد بود. این همکاری می تواند انسـجام بیشـتری 
به بازار موبایل چین که به  شـدت سردرگم کننده اسـت، ببخشد. در هر صورت گذر زمان، 

همه چیز را مشخص خواهد کرد.

چگونه می توانید کسب و کارتان را به سمت تحول دیجیتال سوق دهید؟

مدیرعامل وان پالس به  سمت معاون ارشد شرکت سرمایه گذار اوپو و ریلمی منصوب شد

یادداشـت

معاون اش��تغال و توس��عه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت بودجه تخصیص یافته به اشتغال و توسعه کارآفرینی استان قم در سال 
5میلیارد تومان اس��ت در حالی که تا 100 میلیارد تومان تقاضای تس��هیالت 

وجود دارد.
محمد بختیاری، معاون اش��تغال و توس��عه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: قوانین مربوط به مش��اغل 
خانگی از س��ال 1389 تصویب ش��د که مبلغ قابل توجهی نیز به هر اس��تان 

اختصاص داده شده بود، اما متاسفانه هر سال از این بودجه کاسته می  شود.

تسهیالت مصوب مشاغل خانگی 
جوابگوی تقاضا نیست



عرصه تبلیغات یکی از مهمترین گام ها در راس��تای فروش بیش��تر است. امروزه 
مش��تریان پیش از خرید یک محصول اقدام به مقایس��ه المان  های بس��یار زیادی 
می کنند. وقتی محصوالت بس��یار زیادی در دس��ترس مش��تریان قرار دارد، تمام 
گزینه ها از کیفیت به نس��بت یکس��انی برخوردار خواهند ب��ود. همین امر انتخاب 
محصوالت از سوی مشتریان را بسته به نکاتی فراتر خواهد ساخت. عرصه تبلیغات 
یکی از بخش های مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. کمپین های 
تبلیغاتی جذاب امکان جلب نظر دامنه وس��یعی از مش��تریان را دارد. خوشبختانه 
امروزه اغلب برندها نسبت به اهمیت عرصه تبلیغات آگاهی دارند. این امر به معنای 
اختصاص بودجه های قابل توجه برای بازاریابی و طراحی کمپین های تبلیغاتی است. 
اگرچه امروزه بس��یاری از برندها نس��بت به اهمیت عرصه تبلیغات برای فروش 
بیشتر تاکید دارند، اما تمام آنها توانایی یکسانی در زمینه کاربست شیوه های مختلف 
ندارند. این امر موجب بروز مش��کالت متعددی برای برندها می ش��ود. وقتی ش��ما 
مهارت الزم برای طراحی کمپین های بازاریابی و تبلیغات متفاوت را نداشته باشید، 
محتوای تان برای مخاطب هدف تکراری خواهد بود. متاسفانه بسیاری از برندها در 
زمینه تبلیغات از کلیشه های رایج و سنتی استفاده می کنند. به این ترتیب در عمل 

توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست می دهند. 
مقاله کنونی براس��اس اهمیت بازاریابی و تبلیغات متمایز نگاش��ته ش��ده است. 
در ادام��ه برخی از مهمترین توصیه ها و تکنیک های طراحی تبلیغات متمایز مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. این امر به برندها در راستای ایجاد تمایز در کمپین های 

بازاریابی شان کمک خواهد کرد. 
تکنیک های تبلیغات متمایز

دنیای تبلیغات تنوع بس��یار زیادی نس��بت به چند دهه قبل پیدا کرده اس��ت. 
این حوزه به تناس��ب ایجاد تغییرات در زندگی روزمره و معرفی فناوری های نوین 
پیش��رفت کرده اس��ت. بر همین اساس اکنون بس��یاری از کمپین های بازاریابی با 
استفاده از فناوری های نوینی مانند واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی طراحی و روانه 
بازار می شود. شما برای تبدیل تبلیغات ساده تان به گزینه هایی جذاب برای مخاطب 
هدف مسیر طوالنی را در پیش دارید. در ادامه برخی از نکات پایه ای برای شروع این 

مسیر طوالنی و در عین حال جذاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
ایجاد تفاوت با رقبا

امروزه در سراسر دنیا شمار بسیار زیادی از برندها مشغول فعالیت هستند. استفاده 
تمام آنها از ابزار تبلیغات به معنای تالش برای جلب نظر مخاطب هدف است. نکته 
مهم در این میان ناتوانی تمام برندها برای تاثیرگذاری یکس��ان بر روی مش��تریان 
است بنابراین برخی از برندها در این مسیر موفق و دیگران شکست خواهند خورد. 
نقطه تمایز برندهای موفق در حوزه تبلیغات با دیگر رقبای شکس��ت خورده در 
چیس��ت؟ شاید پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی جوانب بسیار زیادی باشد، اما 
پاس��خ ابتدایی ما در این مقاله مبتنی بر اهمیت عنصر تفاوت اس��ت. وقتی ش��ما 
عملکرد متفاوتی در زمینه طراحی تبلیغات داش��ته باش��ید، مخاطب هدف تمایل 
بس��یار بیشتری برای مشاهده کمپین های ش��ما خواهد داشت. این نکته در مورد 
عملکرد برندهای بزرگی نظیر نایک یا آمازون به خوبی قابل مشاهده است. چنین 
برندهایی با همکاری برخی از کارکش��ته ترین بازاریاب ه��ای دنیا اقدام به طراحی 

کمپین های منحصر به فرد می  کنند. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغ��ات تاکید بر روی المان های 
تکراری اس��ت. اگر رقبای شما قبال به دنبال بازاریابی با همکاری با اینفلوئنسرهای 
مش��خصی بوده اند، شما دیگر نباید به سراغ همان افراد بروید. این امر تاثیرگذاری 
فرآیند تبلیغات شما را به شدت کاهش خواهد داد. امروزه خالقیت و ایجاد تنوع در 
فرآیند تبلیغات مهمترین ابزار در دسترس برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است. شما باید به خوبی از این ابزار برای بهبود شرایط برندتان استفاده نمایید. 
مش��اهده برخ��ی از تبلیغات قدیمی گام مناس��بی برای آگاهی از کلیش��ه های 
غیرکاربردی است. شاید شما در فرآیند طراحی تبلیغات ایده های به ظاهر جذابی 
داشته باشید، اما بررسی سابقه تبلیغاتی برخی از برندها شما را به نتیجه متمایزی 
خواهد رساند. استفاده از کلیشه ها در حوزه تبلیغات موجب کاهش توجه مخاطب 
هدف می شود. تبلیغات جذاب بخش کورتکس مغز انسان را درگیر می سازد. مشاهده 

ویدئوهای تبلیغاتی کلیشه ای کمترین تاثیر بر روی کورتکس مغز را دارد. 
یکی از بهترین عملکردها در زمینه طراحی تبلیغات خالقانه مربوط به برند استی 
اس��ت. این برند در دهه 60 میالدی رقابت بسیار نزدیکی با غول هایی نظیر لورئال 
و رولون در زمینه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی داشت. یکی از گزینه  های جذاب 
تبلیغاتی در آن زمان اس��تفاده از آگهی های رنگی در روزنامه ها و مجالت محبوب 
مردم بود. این امر به طور گس��ترده از س��وی برندهای فعال در زمینه تولید لوازم 
آرایش��ی و بهداشتی مورد بهره برداری قرار گرفت. شاید در نگاه نخست این گزینه 
بسیار جذابی برای مشتریان باشد. مشاهده تبلیغات رنگی در دهه 60 نوعی انقالب 

در صنعت تبلیغات محسوب می شد.
ماه های نخس��ت نمایش تبلیغات رنگی در مجالت برای اغلب مردم جذاب بود. 
این امر فروش برندهای مختلف را به ش��دت افزایش داد، با این حال اندکی پس از 
همه گیری اس��تفاده از تبلیغات رنگی تاثیرگذاری آنها کاهش پیدا کرد. آیا ماهیت 
تبلیغات رنگی برای مش��تریان تکراری شده بود؟ پاسخ مناسب این پرسش را باید 
در حوزه ای دیگر جست وجو کرد. مشکل اساسی در این میان ماهیت تکراری تمام 
آگهی های تبلیغاتی برای مشتریان بود. وقتی شما به عنوان مشتری عالقه مند به یک 
حوزه به طور مداوم آگهی های تکراری، حتی در نسخه رنگی، را مشاهده نمایید، به 

تدریج انگیزه تان برای مشاهده نمونه های بیشتر کم خواهد شد. 
برند اس��تی پس از چند ماه ناکامی در زمینه توسعه تبلیغات رنگی اش به سراغ 
راهکاری برای ایجاد تمایز با دیگران رفت. راهکار اس��تی استفاده از ایده های تازه و 
غیرکلیشه ای بود. بدون تردید ترک ایده های رایج در زمینه تبلیغات نیازمند جسارت 
زیادی است. این امر در هر برندی یافت نمی شود. استی با تاکید بر روی حضور در 
بازارهای تازه اقدام به اس��تفاده از ایده های بازاریابی متفاوتی کرد. این امر به خوبی 
در بازار اروپا و آمریکای ش��مالی جواب داد. براس��اس گزارش موسسه فوربس برند 
استی در دهه 60 میالدی نزدیک به 25 درصد از بازار لوازم آرایشی و بهداشتی را 

در اختیار داشت. 
توجه به مزیت ها به جای امکانات

امروزه محصوالت مختلف دارای امکانات بس��یار زیادی هس��تند. این امر دامنه 
انتخاب مش��تریان را به ش��دت افزایش داده اس��ت. اغلب برندها در زمینه معرفی 
محصوالت ش��ان در ویدئوه��ای تبلیغاتی بر روی امکانات آنه��ا تاکید دارند. چنین 
گرایش��ی در حوزه تبلیغات موجب مش��اهده کمپین های مش��ابه از سوی برندها 
ش��ده اس��ت. همانطور که در بخش قبل بحث ش��د، چنین کمپین هایی کمترین 
تاثی��ر بر روی مخاطب هدف را ایج��اد می کند. راهکار موردنظر در این بخش برای 
جایگزینی با امکانات محصوالت مربوط به مزیت هاس��ت. محصول شما چه تفاوتی 
با نمونه های مش��ابه در بازار دارد. امروزه تمام کفش های ورزش��ی دارای راحتی و 
قیمت مناسب هستند. در این میان مزیت های جانبی مانند همگام سازی کفش با 

گوش��ی های هوشمند برای محاسبه میزان دویدن موجب ترغیب مشتریان خواهد 
ش��د. اگر ش��ما در این زمینه عملکرد درخشانی نداشته باشید، هرگز توانایی جلب 
نظر مخاطب هدف را نخواهید داش��ت.  برخی از برندها در تالش برای پیش خرید 
بهترین موقعیت های تبلیغاتی مانند مسابقه سوپربال در بازار ایاالت متحده هستند. 
نکته مهم در این میان اس��تفاده از ایده ه��ای متمایز و مزیت محور برای جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت. ش��ما در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف را 
نخواهید داش��ت. ساالنه برندهای بسیار زیادی در مسابقه سوپربال اقدام به نمایش 
تبلیغات برای مخاطب هدف می کنند. با این حال تعداد اندکی از آنها سال تجاری را 
با موفقیت به پایان خواهند رساند. این امر نکته بسیار مهمی برای برندها محسوب 
می شود. اگر شما نیز به دنبال کسب موفقیت در حوزه بازاریابی و تبلیغات هستید، 

باید نسبت به تاکید بر روی مزیت های محصوالت اقدام نمایید.
برخی از محصوالت دارای مزیت های مش��خصی نسبت به رقبا نیستند. این امر 
بیانگر یکی از ایرادات اصلی در زمینه طراحی محصوالت اس��ت. اگر شما در زمینه 
طراحی محصول دقیقا از رقبای تان کپی برداری نمایید، دیگر امکان رقابت مناسب 
با آنها را نخواهید داش��ت. یک مثال مناس��ب در این زمینه صنعت خودروس��ازی 
است. امروزه برندهای تولیدکننده خودرو در سراسر جهان حضور دارند. هر کدام از 
آنها دارای مش��تریان خاصی اند. این امر ناشی از تنوع محصوالت آنها و توانایی شان 
برای تاکید بر روی مزیت های متفاوت محصوالت ش��ان اس��ت. اگر تمام برندهای 
خودروس��ازی از روی دست یکدیگر کپی برداری می کردند، دیگر تبلیغات خالقانه 

و نوآوری در این زمینه معنایی نداشت. 
بهترین عملکرد در زمینه تاکید بر روی مزیت های محصوالت در تبلیغات مربوط 
به برند تاید است. برند تاید در بسیاری از کشورهای جهان نامی شناخته شده است. 
این شرکت در زمینه تولید مواد شوینده فعالیت دارد. نخستین حضور این برند در 

بازارهای بین المللی با تاکید بر روی شیوه نوین برای لکه بری بدون صدمه به بافت 
لباس بود. چنین تبلیغی در زمان خود بس��یار نوآورانه محسوب می شد. درست به 
همین خاطر نیز دامنه وسیعی از مشتریان در بازارهای مختلف اقدام به خرید این 
محصول کردند.  امروزه نیز تاکید بر روی مزیت های محصوالت اهمیت بسیار زیادی 
دارد. شما باید پیش از طراحی کمپین های تبلیغات نسبت به شناسایی مزیت های 
محصوالت تان اقدام نمایید. در غیر این صورت کار بس��یار دشواری برای جلب نظر 

مخاطب هدف خواهید داشت. 
استفاده از عنصر طنز و شوخی

طنز و شوخی یکی از مهمترین المان ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
است. بسیاری از برندها در طول دهه های متمادی با استفاده از همین تکنیک رابطه 
مناس��بی با مشتریان ایجاد کرده اند. بدون تردید همه ما تبلیغات خاطره انگیزی از 
دوران کودکی مان به یاد داریم. استفاده از عنصر طنز همیشه تاثیر مناسبی بر روی 

ماندگاری تبلیغات در ذهن نسل ها دارد. 
برند زوال یکی از کسب و کارهای پیشرو در زمینه استفاده از عنصر طنز و شوخی 
در تبلیغات است. این برند در حوزه طراحی و برنامه ریزی برای مراسم های عروسی 
فعالیت دارد. بدون ش��ک بسیاری از افراد آرزوی یک مراسم ازدواج رویایی را دارند. 
نکته مهم در این میان احتمال بروز مشکالت فراوان در فرآیند برگزاری مراسم است. 
همین امر موجب فعالیت آژانس ها و برندهای طراحی عروس��ی شده است. زوال در 
این میان تاکید بسیار زیادی بر روی نقش حوزه تبلیغات دارد. این امر شامل طراحی 
کمپین های تبلیغاتی متنوع برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
شوخی های جذاب است. کمپین مورد بحث ما در این مقاله مربوط به نمایش یک 
مراسم ازدواج بسیار شلخته و بی نظم است. در این میان عروس و داماد برای تنظیم 
نکات مختلف اقدام به اس��تفاده از بازی ش��یر یا خط می کنند. بی شک راهکارهای 
موردنظر آنها برای ساماندهی مراسم بسیار خنده دار و ساده به نظر می رسد. در نیمه 
دوم تبلیغات مخاطب شاهد مراسمی حرفه ای و منظم است. چنین تضادی در دل 

خود برتری همکاری با زوال را در پی دارد. 
امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به صورت کامال بی  روح فعالیت می کنند. این امر همیشه نتیجه بسیار منفی بر 
روی مخاطب هدف خواهد داشت. اگر شما عالقه مند به تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف هستید، باید نقش عنصر شوخی را به خوبی درک نمایید. در غیر این صورت 

همیشه با ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه خواهید شد. 
تاکید بر روی یک پیام، نه بیشتر

برخ��ی از برندها در حوزه تبلیغات در تالش برای انتقال چندین پیام مختلف به 
مخاطب هدف هستند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار جذاب به نظر برسد، اما 
در عمل شانس برندها برای تعامل مناسب با مشتریان را کاهش خواهد داد. وقتی 
ش��ما پیام های متنوعی برای مخاطب هدف دارید، امکان تمرکز بر روی یک حوزه 
را نخواهید داش��ت. نتیجه این امر عدم توج��ه مخاطب هدف به فرآیند بازاریابی و 

تبلیغات شما خواهد بود. 

برخی از برندها در زمینه شناسایی مزیت اصلی محصوالت شان عملکرد مناسبی 
دارن��د، با این حال ترکیب مزیت اصلی محصول با ش��عارهای تبلیغاتی مختلف از 
تاثیرگذاری آن می        کاهد بنابراین ش��ما بای��د در کمپین تبلیغاتی تان فقط بر روی 
یک پیام مشخص تاکید نمایید. در غیر این صورت تاثیرگذاری کمپین موردنظر به 

شدت کاهش خواهد یافت. 
فعالیت در حوزه بازاریابی و تبلیغات همیشه همراه با کمپین    های جذاب از سوی 
برندهای بزرگ بوده اس��ت. ما در این بخش نیز به یکی از کمپین    های موفق برای 
القای پیامی واحد به مخاطب هدف اش��اره خواهیم کرد. برند س��یتیزن در صنعت 
ساعت سازی اعتبار بس��یار زیادی دارد. آنها عالوه بر سابقه بسیار طوالنی در حوزه 
ساعت سازی، همیشه امکانات و مزیت های قابل مالحظه ای در اختیار مشتریان قرار 
می دهند. کمپین موردنظر ما در این بخش مربوط به رونمایی از نخس��تین ساعت 
مچی بدون نیاز به باطری از س��وی س��یتیزن اس��ت. این س��اعت با استفاده از نور 
خورشیدی و دیگر انرژی های محیطی به طور مداوم خودش را شارژ می  کرد. بنابراین 

دیگر دردسر تعویض باتری برای مشتریان نداشت. 
ش��اید برخی از ایده      های تبلیغاتی، مانند ایده سیتیزن، ساده به نظر برسد. نکته 
مهم در این میان توجه به ایده موردنظر از چش��م انداز مش��تریان است. این امر به 

خوبی اهمیت ایده سیتیزن را بیان خواهد کرد. 
استفاده از محتوای بصری

امروز مش��تریان عالقه مند به مش��اهده تمام امور هستند. این امر امکانات بسیار 
زیادی در اختیار برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان قرار می دهد. اگر شما در 
زمینه بازاریابی به ش��یوه های سنتی مانند نگارش متن وفادار مانده اید، دیگر زمان 

ترک عادت فرا رسیده است. 
بس��یاری از بازاریاب ها و کارآفرینان نسبت به دشواری اس��تفاده از نرم افزارهای 
ویرایش یا س��اخت محتوای بصری اعتراض دارند. خوش��بختانه امروزه بسیاری از 
ابزارهای بازاریابی دارای راهنمای استفاده برای کاربران هستند. چنین امری فرآیند 
کار با آنها را بسیار ساده می سازد. اگر شما نیز در زمینه بازاریابی نیاز به استفاده از 
محتوای بصری دارید، جست وجویی ساده در شبکه های اجتماعی یا فضای اینترنت 

راهنمای استفاده از نرم افزارهای گوناگونی را در اختیار شما قرار خواهد داد. 
وقتی صحبت از کاربست محتوای بصری در حوزه بازاریابی می شود، هیچ برندی 
به اندازه لگو دارای تجربه موفق نیس��ت. این برند در طول سال کمپین های بسیار 
متنوع��ی در اختیار مخاطب ه��دف قرار می دهد. چنین ام��ری فرآیند بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت ساده خواهد کرد. 
شاید در نگاه نخست برند لگو بیشتر مورد توجه کودکان قرار داشته باشد. نکته 
مهم در این میان دامنه وسیع مشتریان لگو از نظر سنی است. یکی از مشهورترین 
طرف��داران بازی             های لگو دیوید بکام اس��ت. این امر در کنار همکاری نزدیک برند 
لگو با چهره های مورد عالقه مشتریان موجب افزایش فروش اش در بازارهای متنوع 
می شود.  اگر شما در زمینه بازاریابی و تبلیغات عالقه مند به جلب نظر دامنه وسیعی 
از مشتریان هستید، باید از محتوای بصری به بهترین شکل استفاده نمایید. برخی 
از برندها در این مسیر بر روی الگوبرداری از کمپین  های موفق دیگران تاکید دارند. 
نکته مهم در این میان عدم تمایل مش��تریان برای مش��اهده محت��وای بازاریابی و 
تبلیغات تکراری اس��ت.  براساس گزارش موسسه Inc، استفاده از محتوای بصری 
در زمینه بازاریابی تا 50 درصد تاثیرگذاری آن را افزایش خواهد داد بنابراین ش��ما 
باید در تمام کمپین های بازاریابی و تبلیغات، حتی نمونه             های متن محور، نسبت به 

استفاده از محتوای بصری اقدام نمایید. 
شناخت بازار هدف

فعالیت تبلیغات در تمام بازارهای در دسترس هرگز ایده مناسبی نیست. برخی 
از برندها برای بخش تبلیغات بودجه های بس��یار گزافی در نظر می گیرند. اش��تباه 
مهلک در این میان تالش برای جلب نظر تمام مشتریان حاضر در بازار است. وقتی 
شما بر روی تمام مشتریان هدف گذاری می کنید، بودجه تان تا حدود زیادی از بین 
خواهد رفت. شناخت بازار هدف و سرمایه گذاری تبلیغاتی بر روی آن اهمیت بسیار 
زیادی دارد. امروزه دیگر کمتر برندی به الگوی تبلیغات توده ای اعتقاد دارد. درست 
به همین خاطر هزینه های تبلیغاتی برندها به ش��دت کاهش پیدا کرده است. اگر 
شما نیز در زمینه بازاریابی و تبلیغات عالقه مند به صرفه جویی بیشتر هستید، باید 

از همین الگو استفاده نمایید.
تقلید از رقبا برای طراحی کمپین های بازاریابی ایده نامناس��بی است، اما همین 
امر در جریان شناس��ایی بازارهای هدف و شناخت مناسب از آنها عالی خواهد بود. 
بنابراین شما برای آش��نایی با بازارهای تازه باید عملکرد رقبا را تحت نظر بگیرید. 
بسیاری از برندهای بزرگ برای کاهش هزینه های شان در بخش توسعه و تحقیقات 
از همین ش��یوه اس��تفاده می کنند. بدون تردید برندهای کوچ��ک توانایی رقابت 
مس��تقیم با برندهای بزرگ و باسابقه را ندارند بنابراین استفاده از چنین ایده هایی 

بهترین راهکار خواهد بود. 
نمایش به جای سخنرانی

نمایش یک نکته به مش��تریان تاثیر به مراتب بیش��تری در مقایسه با سخنرانی 
ب��ا صرف بیان آن دارد. این امر از مدت ها قبل مدنظر برندهای بزرگ قرار داش��ته 
اس��ت. یکی از بهترین عملکردها در این حوزه مربوط به برند س��یمنز اس��ت. این 
برن��د در حوزه ه��ای مختلفی فعالیت دارید. کمپین موردنظر م��ا در این بخش در 
حوزه تولید ماش��ین لباسش��ویی است. اگر ش��ما تا به حال اقدام به خرید ماشین 
لباسش��ویی کرده باشید، به خوبی از اهمیت س��ر و صدای اندک آن آگاهی دارید. 
برندهای مختلف در زمینه تولید ماشین لباسشویی ادعاهای مختلفی در مورد صدای 
اندک محصوالت شان دارند. این برند در کمپینش برای نمایش صدای اندک ماشین 
لباسشویی  های مدل جدیدش اقدام به کارگذاری برخی از آنها در کتابخانه ها کرد. 
فضای کتابخانه همیشه باید ساکت و بی سر و صدا باشد. همین امر موجب جلب نظر 
مشتریان به محصول سیمنز شد. وقتی شما شجاعت نمایش یک نکته به مشتریان 

را داشته باشید، ذهنیت آنها نسبت به کسب و کارتان تغییر خواهد کرد. 
اهمیت اصالت در تبلیغات

مفهوم اصالت در عرصه تبلیغات مورد تفسیرهای بسیار زیادی قرار گرفته است. 
ما در این بخش معنایی بسیار ساده از آن را مدنظر داریم. این معنا شامل استفاده 
از ارزش    ها و اصول برند در زمینه تبلیغات است. اگر شما تعهدات خاصی در زمینه 
کسب و کار دارید، استفاده از آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ضروری 
خواهد بود. برخی از برندها پس از اعالم ارزش های برندش��ان دیگر توجهی به آنها 
ندارن��د. چنین عملکردی موجب ناتوانی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 

خواهد شد. 
برند پلنت فیتنس یکی از کسب و کارهای فعال در زمینه ساده سازی تمرین های 
ورزش��ی و کمک به مردم برای دستیابی به تناسب اندام است. این شرکت در یکی 
از کمپین ه��ای جذابش اقدام به رونمایی از برخ��ی فرمول های الغری و ورزش در 
خانه کرد. بدون تردید این فرمول ها پیش��تر جزئی از محصوالت شرکت بود. نکته 
مهم در این میان بیان جایگزینی این فرمول ها با نمونه های تازه تر بود بنابراین اگر 
چنین فرمول هایی برای افراد عالقه مند تاثیرگذار می شد، انگیزه آنها برای استفاده از 

محصوالت و خدمات پلنت فیتنس به شدت افزایش می یافت. 
Blog.HubSpot.com :منبع

ترجمه خودکار اقدام جدید توییتر

توییتر پس از پش��ت سر گذاشتن فاجعه هک گسترده، اکنون در 
تالش برای از س��ر گیری رقابت خود با س��ایر شبکه های اجتماعی 
اس��ت. در این راس��تا یک��ی از طرح ه��ای جدید، ترجم��ه خودکار 
توییت ها به هر زبانی است. درواقع یکی از مواردی که باعث می شود 
تا ارتباط جهانی کمرنگ باش��د، تفاوت زبان ها بوده و در این رابطه 
اقدام فوق می تواند منجر به افزایش چشمگیر تعداد کاربران و حجم 
فعالیت های آنها ش��ود. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این اس��ت که مح��ور اصلی فعالیت در توییتر ب��ر پایه میکرو بالگ 
بوده که براس��اس آن تنها متن های کوتاه، حضور خواهد داشت. به 
همین خاطر امکان چنین طرحی برای توییتر، با س��هولت باالتری 
در مقایسه با سایر رقبا همراه خواهد بود. با این حال هنوز مشخص 
نیست که این طرح چه زمانی به اجرا درآورده خواهد شد. براساس 
تجربه چند س��اله، به نظر می رس��د که برزیل، اولین میزبان خواهد 

بود. 
9to5mac.com :منبع

تعطیلی شعبه های اصلی برند گپ در 
سانفرانسیسکو

برند گپ در طول ماه های گذش��ته با مشکالت مالی بسیار زیادی 
مواجه بوده اس��ت. بدون تردید شیوع ویروس کرونا بر روی فعالیت 
اغلب کس��ب و کارها تاثیر منفی گذاش��ته اس��ت. ای��ن امر موجب 
تعطیلی دائمی دو ش��عبه گپ در ش��هر سانفرانسیسکو شده است. 
نکته جالب در این میان شروع فعالیت این برند از همان شهر است. 
با این حس��اب گپ دیگر در ش��هر محل تاس��یس اش شعبه اصلی 

نخواهد داشت. 
س��خنگوی برند گپ در رابطه با دلیل تعطیلی دائمی ش��عبه های 
اصلی گپ در سانفرانسیس��کو اینگونه اظهارنظر کرده اس��ت: »ما با 
اعتماد باال به اصول کسب و کارمان تعطیلی دائمی دو شعبه اصلی 
برندمان را اعالم کرده ایم. حفظ سالمت کارکنان و مشتریان همیشه 
جزو اولویت های اصلی ما بوده است بنابراین ادامه فعالیت شعبه های 
اصلی برند در شرایط کنونی دلیلی ندارد. تعطیلی شعبه های اصلی 
گپ در سانفرانسیس��کو به معنای تعدیل نیرو نیس��ت. ما در تالش 
برای ترغیب انگیزه کارکنان شعبه های موردنظر برای ادامه فعالیت 

در بخش های دیگر شرکت مان هستیم.« 
برند گپ در تالش برای کاهش هزینه های جاری و جهت گیری به 
سوی کس��ب و کار آنالین تغییرات بسیار زیادی در نحوه فعالیتش 
ایجاد کرده اس��ت. این امر در طول ماه های اخیر موجب انتقادهای 
بس��یار زیادی نسبت به احتمال تعدیل نیروی گسترده از سوی این 
ش��رکت ش��ده اس��ت. نکته مهم در این میان برنامه بلندمدت گپ 
برای حضور فعال تر در عرصه بازاریابی و فروش آنالین است. بحران 
کرونا عدم کفایت ادامه برنامه خرده فروش��ی حضوری را ثابت کرده 
اس��ت. بسیاری از برندها در این میان در تالش برای ورود به کسب 
و کارهای آنالین هستند. گپ نیز به عنوان یکی از برندهای محبوب 

در میان مشتریان در صدر این فهرست قرار دارد. 
retaildive.com :منبع

کمپین لیز با محوریت دلتنگی برای مسافرت

ش��یوع ویروس کرونا برای تمام مردم دنیا همراه با دوران دشوار 
قرنطینه اس��ت. این امر هنوز هم در بس��یاری از کش��ورها براساس 
طرح های��ی مانند فاصله گذاری اجتماعی ادام��ه دارد. نکته مهم در 
این میان ممنوعیت مس��افرت و توصیه به ماندن در خانه از س��وی 
نهادهای بهداش��تی اس��ت. برند لیز در این میان ب��رای جلب نظر 
مش��تریان اقدام ب��ه درج تصاویر مربوط به جاذبه های گردش��گری 
مختلف ب��ر روی بس��ته بندی چیپس های س��یب زمینی اش کرده 
اس��ت. این کمپین ساده واکنش های بسیار مثبتی از سوی کاربران 
در توییت��ر و اینس��تاگرام دریافت کرده اس��ت. با توج��ه به حضور 
لی��ز در بازارهای مختلف بس��ته  بندی هر ک��دام از محصوالت برای 
بازارهای گوناگ��ون دارای تنوع قابل مالحظه ای اس��ت. همین امر 
خرید محصوالت لیز در دوران قرنطینه و ماندن در شهرها را جذاب 

ساخته است. 
Mobilemarketer.com :منبع

بررسی تکنیک های تبلیغات بهترBRANDکارگاهبرندینگ

چالش طراحی تبلیغات متمایز و خالقانه

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
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فناوری واقعیت افزوده در طول سال های اخیر بدل به گزینه ای جذاب 
برای بازاریاب ها ش��ده اس��ت. برخی از کمپین ه��ای بازاریابی در طول 
سال های اخیر با کاربست فناوری موردنظر موفق به جلب نظر مخاطب 
هدف در بازارهای مختلف ش��ده اند. ام��روزه مخاطب هدف در تعامل با 
برندها انتظار مش��اهده محتوای بازاریابی جذاب را دارد. الگوهای سنتی 
بازاریاب��ی نظیر آگهی های چاپی یا تلویزیونی دیگر تاثیرگذاری چندانی 
 ،The Drum بر روی مخاطب هدف ندارد. براساس گزارش خبرگزاری
فن��اوری واقعیت افزوده توانایی جلب نظ��ر مخاطب هدف به مدت 85 
ثانیه را دارد. این امر برای بازاریاب ها به معنای امکان جلب نظر و تعامل 
طوالنی تر با مخاطب هدف در مقایسه با هر الگوی مشابه بازاریابی است. 
امروزه تعام��ل طوالنی با مخاطب هدف در کمپین های بازاریابی بدل 
به چالشی دشوار شده است. بدون تردید برندهای بزرگ به طول مداوم 
در ح��ال تولید کمپین های باکیفیت هس��تند. نکت��ه مهم در این میان 
اهمیت بیشتر نوآوری در بازاریابی در مقایسه با ایده های خالقانه است. 
بس��یاری از برندها برای ادامه رقاب��ت و جلب نظر مخاطب هدف ناگزیر 
به اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده هستند. شاید در نگاه نخست این 
حوزه با حضور برندهای بزرگ دیگر فایده ای برای کسب و کار، به ویژه 
نمونه های کوچک، نداشته باشد با این حال هنوز هم فضای زیادی برای 

خالقیت برندهای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود دارد. 
تیم کوک، مدیرعامل برند اپل، در تازه ترین اظهارنظر رسمی شرکتش 
جهت گیری به سوی کاربس��ت فناوری واقعیت افزوده برای بازاریابی را 
تایید کرده است. وقتی فناوری واقعیت افزوده در صنعت بازاریابی رواج 
پیدا کند، چشمپوش��ی از آن غیرممکن خواهد ب��ود. نکته مهم در این 
میان ضرورت س��ازگاری و آشنایی هرچه س��ریع تر با فناوری موردنظر 
اس��ت. بر همین اس��اس در مقاله کنونی برخ��ی از نمونه های موفق در 
زمین��ه بازاریابی با اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
1. هوم دپونت

طراح��ی دکور داخلی خانه کار س��اده ای نیس��ت. بس��یاری از مردم 
برای طراحی خانه ش��ان دچار تردیدهای بسیار زیادی هستند. اگر شما 
عالقه مند به اس��تفاده از طیف رنگ زرد برای دیوار خانه تان باش��ید، آیا 
به طور کامل از کیفیت آن اطمینان خواهید داش��ت؟ ش��اید رنگ زرد 
با س��ایر لوازم خانه تان سازگار نباش��د. اطمینان از نحوه طراحی داخلی 
خانه بدون مشاهده پیش نمایش��ی از طراحی داخلی خانه با استفاده از 

فناوری های نوین امکان ناپذیر است. 
 Project Color برند دوپونت در سال 2015 یک اپ رسمی با نام
را رونمایی کرد. این اپ با اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده به کاربران 
اج��ازه اف��زودن لوازم یا طرح ه��ای مختلف به خانه را م��ی داد بنابراین 
کارب��ران پیش از خرید ی��ک محصول یا طراحی خانه ش��ان به صورت 
خاص یک پیش نمایش کامل از آن را مش��اهده می کردند. این امر نقش 
مهمی در کاهش نارضایتی مش��تریان نس��بت به نحوه طراحی داخلی 

خانه شان داشت. 
اگرچ��ه نس��خه اولیه اپ هوم دپونت بس��یار س��اده ب��ود، اما موجب 
تغییرات گسترده ای در وضعیت فعالیت برندها شد. آنها در سال 2017 
نس��خه دوم اپ ش��ان را با بهبود کلی در کیفیتش ایجاد کردند. این امر 
موجب اس��تقبال هرچه بهتر کاربران از خدمات و محصوالت برند هوم 

دپونت شد. 
شاید در نگاه نخس��ت برند هوم دپونت تنها برند فعال در زمینه ارائه 
خدم��ات مربوط به طراح��ی منزل با فناوری واقعیت افزوده باش��د، اما 
در عم��ل رقب��ای آنها نیز در این حوزه فعالیت قاب��ل مالحظه ای دارند. 
برندهایی نظیر IKEA و Lowe’s در طول س��ال های اخیر مانند هوم 
دپونت در تالش برای کاربست فناوری واقعیت افزوده در حوزه بازاریابی 

بوده اند. 
امروزه اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده گزینه بس��یار جذابی برای 
برندهای فعال در زمینه تولید لوازم خانگی محس��وب می شود. شما باید 
تمام خدمات و محصوالت برندتان را در قالب پیش نمایش��ی جذاب در 
برابر دیدگاه مش��تریان قرار دهید. این امر آمار فروش و تعامل ش��ما با 

مشتریان را به شدت افزایش خواهد داد. 
2. تیمبرلند

خری��د لباس یکی از زمانبرترین کارهای دنیاس��ت. بس��یاری از افراد 
در زمینه خرید لباس دارای وس��واس های متعددی هس��تند. اگر ش��ما 
لباس��ی را به اشتباه خریداری کنید، ش��اید دیگر شانس تعویض اش را 
نداش��ته باش��ید. همچنین باید به مس��ئله خرید آنالین و دشواری های 
آن نیز اش��اره کرد. درست به همین خاطر بسیاری از برندها قید حضور 
در عرصه خرده فروش��ی مد و پوشاک را می زنند. برند تیمبرلند با توجه 
به وس��واس بس��یاری از مش��تریان در زمینه خرید اقدام به رونمایی از 
اپ منحص��ر به فردش برای ایجاد اتاق لباس مجازی مش��تریانش کرد. 
اپ موردنظر به کاربران اجازه مش��اهده نسخه واقعیت افزوده لباس های 
شرکت و امتحان شان بر روی عکس ها و ویدئوهای متعددشان را می داد. 
همچنین ش��ما با تنظیم دوربین گوش��ی همراه امکان مش��اهده نسخه 

افزوده لباس موردنظر بر روی خود می شدید. 
بدون تردید ایده های جذاب در زمینه بازاریابی با اس��تفاده از فناوری 
واقعی��ت افزوده ش��مار باالیی دارد، اما در صنعت پوش��اک تیمبرلند با 
اختالف از دیگر رقبا جلوس��ت. این امر به دلیل ش��ناخت درس��ت نیاز 

مشتریان و پاسخگویی به آن با استفاده از فناوری های نوین است. 
برخی از برندهای مش��هور در زمینه مد و پوش��اک ب��ه طور مداوم با 
مش��کل ناتوانی برای تعامل مناس��ب با مشتریان ش��ان مواجه هستند. 
این امر در کنار ش��لوغی مداوم ش��عبه های آنها و تکرار فرآیند امتحان 
لباس های متعدد از س��وی مش��تریان موجب بروز چالش های گسترده 
برای آنها می ش��ود. اس��تفاده از فن��اوری واقعیت اف��زوده امکان بهبود 
وضعیت مدیریت برندهای حاضر در صنعت پوش��اک را دارد. تیمبرلند 
یک��ی از بهتری��ن مثال ه��ا در این زمینه اس��ت. این برن��د در برخی از 
ش��عبه های خود نیز از تلویزیون های هوش��مند برای امتحان لباس های 
مختلف از س��وی مشتریان استفاده می کند. این فرآیند شامل ایستادن 
مش��تریان جلوی تلویزیون موردنظر و ثبت تصویری از آنهاست. سپس 
لباس های مختلف به انتخاب مشتریان بر روی عکس آنها مونتاژ خواهد 
ش��د. کیفیت ب��االی این فرآیند بس��یاری از مش��تریان را عالقه مند به 

استفاده از این اپ در تلویزیون های شخصی شان کرده است. 
3. سفورا

خرید لوازم آرایش��ی و بهداش��تی به صورت آنالین همیشه رتبه های 
پایینی در خرده فروش��ی های آنالین داشته است. شاید در نگاه نخست 
این امر چندان عجیب به نظر نرسد، اما بدون تردید دلیل قابل توجهی 
برای این امر وجود دارد. انتخاب لوازم آرایشی مناسب بدون امتحان شان 
غیرممکن است. همین امر موجب عالقه مشتریان برای خرید حضوری 

چنین لوازمی می شود. 
برند س��فورا در زمینه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی ارگانیک شهرت 
بس��یار زیادی دارد. آنها با فهم درست از مش��کل مشتریان برای خرید 
 Virtual Artist آنالین محصوالت ش��ان اقدام به رونمای��ی از دو اپ
و ModiFace کردن��د. ای��ن اپ ها به کاربران اجازه اس��تفاده از لوازم 
آرایشی ش��رکت به صورت مجازی را می داد. فرآیند استفاده از اپ های 
موردنظر ش��امل ثبت تصویر یا زوم کردن دوربین گوشی همراه بر روی 
صورت کاربران بود. س��پس امکان استفاده از انواع لوازم آرایشی شرکت 

برای آگاهی از کیفیت و ظاهرشان فراهم می شد. 
ش��اید در نگاه نخست امتحان لوازم آرایشی به صورت آنالین جذابیت 
چندان زیادی نداش��ته باش��د. نکته مهم در ای��ن بخش تالش، هرچند 
اندک، سفورا برای موفقیت در این حوزه است. بریدجیت دوالن، مسئول 
بخش نوآوری برند س��فورا، وظیفه طراح��ی اپ های واقعیت افزوده این 
برند را برعهده داشت. تمرکز اصلی وی رونمایی از ویژگی های تازه برای 
مشتریان بود. به این ترتیب سفورا امکان جلو زدن از رقبایش در زمینه 

فروش آنالین را پیدا می کرد. 

گاهی اوقات رقابت بر س��ر بازارهای مختلف شدت بسیار زیادی پیدا 
می کند. این امر در مورد بازار خرده فروشی لوازم آرایشی به خوبی قابل 
مش��اهده است. شکست های متعدد برخی از برندها در این زمینه کار را 
برای س��فورا دشوار س��اخته بود. آنها پس از رونمایی از اپ های واقعیت 
افزوده ش��ان موفق به فروش گس��ترده در این بازار شدند. طراحی ساده 
ای��ن اپ ها نق��ش مهمی در موفقیت این برند داش��ت. برخی از اپ های 
مربوط به فن��اوری واقعیت افزوده به صورت پیچیده طراحی می ش��ود 
بنابراین کاربران در عمل امکان اس��تفاده ساده از آن را ندارند. اگر شما 
در تالش برای اس��تفاده از فناوری موردنظر در حوزه بازاریابی را دارید، 
باید به ساده  ترین شکل ممکن از آن استفاده نمایید. در غیر این صورت 

کاربران تمایل چندانی نسبت به استفاده از آن نشان نخواهند داد. 
AMC 4. سالن های تئاتر

انتق��ال پیام های بازاریابی همیش��ه کار س��اده ای نیس��ت. بس��یاری 
از برندها در این مس��یر ب��ا چالش های متعدد مواجه هس��تند. یکی از 
مهمتری��ن چالش ها زمان اندک توجه مخاطب ب��ه محتوای بازاریابی و 
تبلیغاتی است بنابراین برندها فرصت چندانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ندارند. اگر ش��ما در ای��ن زمینه موفق عمل نکنید، تمام 

هزینه ها و زحمات بازاریابی  تان بی نتیجه خواهد ماند. 
س��الن های تئاتر AMC در طول س��ال های اخیر نسبت به استفاده 
از فناوری های نوین برای بازاریابی عملکرد مطلوبی داش��ته اس��ت. آنها 
در یکی از کمپین های جذاب ش��ان اقدام به استفاده از فناوری واقعیت 
اف��زوده در حوزه بازاریابی کردند. بر این اس��اس عالقه مندان به تئاتر و 
س��ینما با اسکن پوس��تر فیلم ها و تئاترها امکان مش��اهده صحنه هایی 
از آن را پی��دا می کردن��د. نکته جالب در این می��ان طراحی صحنه های 
موردنظر در قالب واقعیت افزوده بود. این امر نقش مهمی در جلب نظر 

مخاطب هدف داشت. 
ام��روزه عرصه بازاریابی برای نمایش  های تئاتر و فیلم های س��ینمایی 
بس��یار دش��وار اس��ت. برخی از مردم هی��چ عالقه ای ب��رای حضور در 
س��الن های تئاتر یا س��ینما ندارند. دلیل این امر عدم تجربه مناسب از 
مشاهده های قبلی شان است. وقتی مردم امکان مشاهده نسخه واقعیت 
مجازی فیلم ها در قالبی کوتاه را داشته باشند، این امر انگیزه شان برای 

حضور در سالن ها را افزایش خواهد داد. 
ش��اید بازاریابی در عرصه تئاتر بیش از اندازه دش��وار به نظر برس��د. 
این امر به دلیل اس��تقبال بسیار بیش��تر مخاطب از فیلم های سینمایی 
است. نکته مهم در این میان موفقیت سال های AMC برای جلب نظر 
مخاطب براس��اس فناوری های نوین اس��ت. برخی از کارآفرینان حوزه 
فعالیت برندش��ان را ناس��ازگار با تکنیک های بازاریاب��ی مانند واقعیت 
افزوده تلقی می کنند. این امر در صورت توجه مناسب به حوزه بازاریابی 

و شناس��ایی س��لیقه مخاطب هدف به طور کامل دگرگون خواهد ش��د 
بنابرای��ن نیاز اصلی کارآفرینان، مانند س��الن AMC، شناس��ایی نحوه 

اثرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
5. تاکو بل

تاکو بل یکی از مش��هورترین برندهای فس��ت ف��ود در ایاالت متحده 
است. س��ال 2012 برای این برند یکی از جذاب ترین بازه های زمانی از 
نظر بازاریابی بود. مشتریان در آن زمان دو دلیل اصلی برای مراجعه به 
شعبه های این برند داشتند. نخست، تجربه فرمول جدید منوی این برند 
با نس��خه تازه دیوریتوز شل بود. همچنین امکان سرگرمی با بسته بندی 
مبتنی بر واقعیت افزوده این برند نیز جذابیت های خاص خود را داشت. 
تاکو بل برای افزایش جذابیت بازاریابی اش اقدام به استفاده از فناوری 
واقعیت افزوده کرد. بر این اس��اس مش��تریان امکان اسکن بسته بندی 
سفارشات ش��ان در گوش��ی های هوش��مند را داش��تند. نتیجه این امر 
مش��اهده محتوای داخل بس��ته بندی سفارش��ات بود. این امر اشتهای 
مش��تریان را به ش��دت افزایش می داد. همچنین امکان سرگرمی با این 
نوع بسته  بندی براس��اس پرتاب سفارشات به سمت و سوی مختلف در 

بازی درون برنامه ای تاکو بل وجود داشت.
امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای ترکیب بازاریابی و سرگرمی 
هس��تند. تاکو بل در سال 2012، درست در نخس��تین سال های ورود 
فناوری واقعیت افزوده، اقدام به استفاده از آن برای بازاریابی کرد. نتیجه 
کمپین موردنظر بس��یار مساعد بود. میزان فروش این فست فود مشهور 
در سال 2012 به شدت افزایش یافت. همین امر موجب تداوم استفاده 
از فناوری واقعیت افزوده از س��وی تاکو بل در طول سال های اخیر شده 

است. 
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فن��اوری واقعیت افزوده قدرت تخی��ل بازاریاب ها و مخاطب هدف را 
به طور یکس��ان تحریک می کند. یکی از مشکالت همیشگی طرفداران 
مس��ابقات ورزش��ی خرید صندلی مناس��ب در جایگاه هایی با زاویه دید 
مطلوب اس��ت. همی��ن امر موجب طراحی اپ منحصر به فرد از س��وی 
موسس��ه StubHub برای جلب نظر طرفداران مسابقات ورزشی شد. 
اگر ش��ما تا به حال تجربه حضور در استادیوم ها را داشته باشید، یافتن 
جای پارک برای خودرو، حضور به موقع در اس��تادیوم و عدم مواجهه با 
ترافیک اهمیت باالیی دارد. نکته مهم دیگر وضعیت خرید آنالین بلیت 
است. استارت آپ StubHub در تالش برای تغییر این وضعیت نمایی 
مجازی براس��اس فناوری واقعیت افزوده در اختیار طرفداران مسابقات 
ورزش��ی قرار می دهد. بر این اس��اس طرفداران امکان مشاهده وضعیت 
اس��تادیوم به صورت زنده و س��کوهای مناسب را داش��تند. نکته جالب 
اینک��ه پس از ارزیابی وضعیت اس��تادیوم ام��کان خرید بلیت به صورت 

درون برنامه ای نیز وجود داشت. 
استفاده از فناوری واقعیت افزوده در عرصه ورزش سابقه طوالنی دارد. 
دلیل این امر امکان سازگاری مناسب با وضعیت ورزشگاه ها و مسابقات 
ورزش��ی است. همه ما تجربه مس��ابقه فوتبال به صورت واقعیت افزوده 
در قالب یک بازی س��رگرم کننده را دوس��ت داریم بنابراین دلیلی برای 
عدم استقبال از چنین ایده های بازاریابی از سوی مشتریان وجود ندارد. 

7. نتفلیکس
نتفلیکس یکی از مشهورترین برندها در عرصه استفاده از فناوری های 
نوین در بازاریابی اس��ت. ایده اصلی اس��تارت آپ نتفلیکس نیز براساس 
توس��عه فناوری های نوی��ن بود بنابراین مش��اهده اس��تفاده از فناوری 
واقعی��ت اف��زوده از س��وی این برند ام��ر عجیبی نخواهد ب��ود. کمپین 
نتفلیکس برای استفاده از واقعیت افزوده در پلتفرم اسنپ چت اجرا شد. 
اگر ش��ما از عالقه مندان به فضای شبکه های اجتماعی باشید، به خوبی 
نقش اس��نپ چت در توس��عه فناوری واقعیت افزوده را درک  می کنید. 
فیلترهای متنوع اس��نپ چت توجه بس��یاری از برندها برای بازاریابی را 

جلب کرده است. 
نتفلیک��س در کمپین تازه اش اقدام به بازاریابی با اس��تفاده از ترکیب 
فیلترهای واقعیت افزوده و برخی از صحنه  های مشهور فیلم هایش کرد. 
بر این اساس کاربران امکان بازسازی برخی از صحنه های مشهور و مورد 

عالقه شان در اسنپ چت را پیدا کردند. 
ام��روزه بازاریابی در اس��نپ چت ایده بس��یار س��اده و در عین حال 
تاثیرگذاری محسوب می شود. بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف اقدام ب��ه حضور در این پلتف��رم می کنند. اگر ش��ما محصوالت 
جذابی، مانند فیلم های نتفلیکس، برای جلب نظر مخاطب هدف دارید، 

حضور در این فضا برای برند شما ضروری خواهد بود. 
8. پپسی

پپس��ی در س��ال 2014 از فناوری واقعیت افزوده در ناوگان حمل و 
نقل عمومی لندن اس��تفاده کرد. بر این اس��اس مس��افران اتوبوس های 
ش��هری لندن با اس��کن برچس��ب های موجود بر روی اتوبوس ها امکان 
مشاهده انواع موجودات عجیب و غریب، یوفو و حتی صحنه های مشهور 
از فیلم های وسترن را داشتند. بدون تردید چنین کمپینی از سوی یک 
برند تولید نوش��ابه های گازدار عجیب به نظر می رسد. نکته مهم در این 
میان اهمیت اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده برای تعامل با مشتریان 
بود. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای جلب نظر مشتریان هستند، 

اما تعداد اندکی از آنها موفق به دستیابی به چنین هدفی می شوند. 
اس��تفاده از الگوی پپسی برای بازاریابی مزیت های بسیار زیادی دارد. 
برند پپس��ی همیش��ه به اس��تفاده از فناوری های نوین ب��رای تعامل با 
مش��تریان شهرت داشته است. این امر مشاهده هر کدام از کمپین های 
این برند را ب��دل به گزینه ای جذاب برای مخاطب هدف می کند. بدون 
تردی��د چنین عکس العملی از س��وی مخاطب هدف مزیت های بس��یار 

زیادی برای برندها خواهد داشت. 
بدون تردید هنوز هم امکان بازاریابی موفقیت آمیز با استفاده از فناوری 
واقعیت افزوده وجود دارد. نکته مهم در این میان حضور برخی از رقبای 
سرسخت است. شما اکنون در سال 2020 جزو نخستین برندهای فعال 
در زمینه بازاریابی با اس��تفاده از این فناوری نیستید بنابراین نیاز بسیار 
زی��ادی برای طراحی ایده های بازاریابی خالقانه خواهید داش��ت. هرچه 
کمپین شما جذابیت و تازگی بیشتری برای مخاطب هدف داشته باشد، 
شانس باالتری برای موفقیت در زمینه تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید 
داش��ت. استفاده از الگوهای مورد بحث در این مقاله برای حضور هرچه 
بهت��ر در عرصه بازاریابی با اس��تفاده از فن��اوری واقعیت افزوده بهترین 

گزینه پیش روی شما خواهد بود. 
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نسل جدید اینفلوئنسرها 

امروزه شبکه های اجتماعی به این علت که مرزها را از بین برده و 
امکان ارتباط با افراد مختلف از سراسر جهان را به وجود آورده است، 
ب��ه مهمترین مکان جهت انجام اقدام��ات تجاری و بازاریابی تبدیل 
ش��ده اس��ت. در این راس��تا تولید محتوا را باید در صدر روش های 
بازاریاب��ی قرار داد. علت این امر ب��ه خاطر جذابیت آن برای جامعه 
هدف است. در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که برای موفقیت ش��ما نیاز به همکاری با اینفلوئنسرها 
دارید. درواقع آنها در مرکز توجهات در تمامی شبکه ها قرار داشته و 
این امر باعث می شود تا شانس دیده شدن شما افزایشی چشمگیر را 
پیدا کند، با این حال آیا تاکنون به انواع اینفلوئنسرها فکر کرده  اید؟ 
درواقع منظور صرفا حوزه های مختلف نظیر گردش��گری و س��فر و 
ی��ا واینرها )کمدین های اینترنت��ی( نبوده و در این رابطه هر چیزی 
می تواند یک اینفلوئنس��ر باش��د. برای مثال شخصیت های کارتونی، 
یکی دیگر از انواع آن محس��وب می ش��ود. با این حال در این مقاله 
قصد معرفی نس��ل نوظه��وری را  داریم که در م��دت زمانی کوتاه، 
محبوبی��ت فوق العاده ای را به دس��ت آورده اند. درواق��ع حیوانات را 
باید نس��ل جدید اینفلوئنسرها دانست که مزیت اصلی آن این است 
ک��ه حتی افرادی که تمایلی به اینفلوئنس��ری ندارن��د، می توانند با 
اس��تفاده از آنها، نیاز خود را تامین نمایند و یا از این طریق کس��ب 
درآمد داش��ته باشند. در این راس��تا برای ایده گرفتن، دنبال کردن 
بهترین   ه��ای این ح��وزه، یک اقدام هوش��مندانه خواهد بود در این 
راس��تا @loki_the_wolfdog یک نمونه کامال موفق محسوب 
می ش��ود که در اینس��تاگرام طرفداران میلیونی پیدا کرده است. با 
نگاهی به آمارهای کلی، متوجه این امر خواهید ش��د که س��گ ها و 
گربه ها، باالترین ش��انس موفقیت را دارند، ب��ا این حال با یک ایده 

جذاب، شما می توانید هر حیوانی را به شهرت برسانید. 
در این راس��تا نقدهایی نیز وج��ود دارد. برخی از افراد بر این باور 
هس��تند که اس��تفاده تجاری از حیوانات، ظلمی آشکار بوده و الزم 
اس��ت تا با این جریان مبارزه ش��ود. این امر در حالی اس��ت که در 
هی��چ یک از موارد، نش��انه ای از آزار حیوانات مش��اهده نمی ش��ود. 
البت��ه نبای��د از این نکته نیز غافل ش��د که ما تنها مش��اهده کننده 
خروجی کار هستیم و از پشت صحنه آگاهی نداریم. به همین خاطر 

تصمیم گیری در این زمینه کامال برعهده خود شما خواهد بود. 
hubspot.com :منبع

همکاری اسپاتیفای و لیگ اسطوره ها در 
تولید پادکست

اس��پاتیفای در تازه ترین اقدام راهبردی اش دس��ت به همکاری با 
اس��تودیو ریوت گمیز زده است. ریوت گیمز در طول سال های اخیر 
 )League Of Legends( به دلیل طراحی بازی لیگ اس��طوره ها
شهرت زیادی به دست آورده است. اکنون اسپاتیفای و این استودیو 
خوش��نام بازی س��ازی قصد همکاری در زمینه انتش��ار پادکست را 
دارند. وقتی بحث از همکاری با اس��تودیوهای بازی س��ازی مشهور 
می ش��ود، بسیاری از برندها با هم رقابت خواهند کرد. اسپاتیفای در 
این میان موفق به جلب نظر مسئوالن ارشد ریوت گیمز برای انتشار 

پادکست آنها در پلتفرمش شد. 
هم��کاری اس��پاتیفای و ریوت گیم��ز در قالب یک پادکس��ت 9 
قسمتی صورت خواهد گرفت. پادکست موردنظر به بخش های کمتر 
شناخته شده و اس��رارآمیز بازی لیگ اس��طوره ها خواهد پرداخت. 
همین امر بس��یاری از گیمرهای سراس��ر دنیا را نسبت به پادکست 

موردنظر عالقه مند ساخته است. 
براساس گزارش استودیو تنسنت در هفته جاری، لیگ اسطوره ها 
امس��ال از 25 س��پتامبر در شانگهای ش��روع خواهد شد. پادکست 
اسپاتیفای نیز درست در همین زمان منتشر خواهد شد. برنامه ریزی 
دس��ت اندرکاران پادکست ارائه هر قسمت در اوج رقابت های هر ماه 
اس��ت بنابراین پادکس��ت موردنظ��ر در مدت زمان��ی طوالنی برای 

مخاطب هدف به نمایش درخواهد آمد. 
انتشار پادکست های جذاب در طول سال های اخیر بدل به بازاری 
مناس��ب برای کارآفرینان شده اس��ت. امروزه هر فردی با ایده های 
مناس��ب برای طراحی پادکس��ت ام��کان حضور در ای��ن عرصه را 
دارد. نکته جالب در این میان امکان انتش��ار رایگان پادکس��ت ها در 
پلتفرم های مختلف مانند اس��پاتیفای است. با این حساب همکاری 
اس��پاتیفای و ریوت گیمز شاید آغاز همکاری های بیشتر با برندهای 

بازی سازی از سوی غول دنیای پخش موسیقی آنالین باشد.
Mobilemarketer.com :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی تجربه 8 برند مطرح در سراسر دنیا

بازاریابی با استفاده از فناوری واقعیت افزوده
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به قلم: کارال کوک  نویسنده حوزه شبکه های اجتماعی
مترجم: امیر آل علی

به قلم: رابرت ویلیامز کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

HubSpot به قلم: کارولین فورسی کارشناس بازاریابی در موسسه
ترجمه: علی آل علی 
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4 مزیت نوآوری برای کسب و کارها

در فضای کس��ب و کار رقابتی امروز، ن��وآوری نقش مهمی را در 
موفقی��ت کس��ب و کارتان ایف��ا می کند. به خصوص ک��ه به تدریج 

مشتریان آگاه تر شده و خواسته های جدیدی دارند.
کارآفرین��ان ب��رای حفظ بقای کس��ب و کار و مقاوم��ت در برابر 
چالش های امروز، نی��از ویژه ای به نوآوری دارن��د. نوآوری می  تواند 
باعث افزایش بهره وری، رش��د و سودآوری برای مشاغل و شرکت ها 

شود.
با این حال طبق یک نظرسنجی که توسط شرکت توسعه تجارت 
)BDC( از 4000 کارآفرین کانادایی انجام ش��ده اس��ت، تنها یک 
چهارم کس��ب و کارهای کوچک و متوسط برنامه ریزی کرده اند که 

در سال 2016 در زمینه تحقیق و نوآوری سرمایه  گذاری کنند!
نوآوری لزوما به معنای جهش جهانی در تمامی ابعاد کسب و کار 
نیس��ت، بلکه می  تواند به معنای پیشرفت های ساده در هر بخش از 

کسب و کاری کوچک باشد.
در ادام��ه به چهار مزیت که نوآوری برای کس��ب و کار ش��ما به 

ارمغان می  آورد، اشاره شده است:
1- بهبود در فروش و روابط با مشتری:

عدم بهبود در محصوالت و خدمات ش��ما، می تواند کس��ب و کار 
شما را نس��بت به روش های نوآورانه رقبا، در معرض از دست دادن 

مشتری قرار دهد.
اگر زمان و پول را در بخش نوآوری سرمایه گذاری کنید، مشتریان 
متوجه ارزش گذاری بیش��تر ش��ما برای آنها، خواهند شد و قدردان 

شما خواهند بود که می تواند به معنای فروش بیشتر باشد.
ش��ما می توانید با اقدامات ساده شروع کنید. مانند بررسی منظم 
مشتریان برای شناسایی پیش��رفت های بالقوه محصوالت و در قدم 

بعدی راه اندازی تیم نوآوری برای پیشبرد تالش های خودتان.
2- کاهش ضایعات و هزینه  ها:

نوآوری می تواند به کاهش اتالف در کسب و کار شما کمک کند. 
به کمک نوآوری می توانید به جای از دست دادن فرصت ها، در یک 
موقعیت بهتر قرار بگیرید تا بتوانید به راحتی روی اهداف بلندمدت 

خود تمرکز کنید.
مش��تریان شرکت توسعه تجارت )BDC( توانسته اند این شرکت 
را ترغیب به تغییراتی هرچند کوچک اما اثربخش در عملکردش��ان 
کنند. ای��ن اقدامات س��اده اما نوآوران��ه عبارتند از: »ساده س��ازی 
فرآیند س��فارش«، »کاهش یا حذف گلوگاه های موجود در مراحل 
تولید«، »حذف ماشین آالت غیرضروری« و »کاهش زمان غیرمفید 

کارمندان.«
هدف نهایی این اس��ت که  به طور مداوم به دنبال راه هایی برای 
کاهش و حذف ضایعات و اتالف ها باشید که این امر می تواند منافع 
زیادی را برای ش��رکت به همراه داشته باشد مثال هزینه های کمتر، 
حاشیه س��ود بیشتر، خدمات رس��انی بهتر به مش��تریان و افزایش 
قدرت رقابت. استفاده از توصیه های یک متخصص در امر بهره وری، 

می تواند در شناسایی چنین نوآوری هایی به شما کمک کند.
3- تقویت موقعیت کسب و کار در بازار:

نوآوری می تواند به ش��ما کمک کند که تغییرات بازار را سریع تر 
پیش بینی کرده و از فرصت ها بهتر اس��تفاده کنید، بنابراین مجبور 
نخواهید شد که در برابر تغییرات، واکنش های ناگهانی نشان دهید، 
همچنین ن��وآوری می تواند برای ایجاد تمایز در برابر رقبا به ش��ما 

کمک کند.
چنین ابتکاری، می تواند از تجزیه و تحلیل مداوم روند بازار، گوش 
دادن به مش��تریان، تامین کنندگان و مش��اوران و مطالعه آنچه رقبا 
برای شناس��ایی موقعیت ها و اس��تفاده س��ریع و بهینه از آنها انجام 

می دهند، نشأت بگیرد.
گاه��ی به آنچه که در صنعت ش��ما در کش��ورهای دیگر در حال 
رخ دادن اس��ت، نگاه کنید. با مطالعه عملکرد ش��رکت های پیشرو 
در کش��ورهای دیگر، می توانید ایده های تازه ای را برای کسب و کار 

خود بیابید.
4- بهبود در روابط کارکنان:

وج��ود محل کار نوآورانه، برای کارکنان هیجان انگیز و الهام بخش 
است. تمایل شرکت برای تبدیل شدن به رهبر صنعت، گردش های 
مالی بیهوده را کاهش داده و باعث افزایش بهره وری می ش��ود. این 
امر به نوبه خود می تواند منجر به موفقیت بیش��تر شرکت در بحث 

نوآوری شود.
کارمندان اغلب بهترین منبع ایده در ش��رکت ها هستند. حتما به 
آنها گوش دهید. از آنها در مورد نوآوری در تمام بخش های کسب و 
کار، از جمله بهبود محصوالت، بازاریابی و کارایی نظرخواهی کنید. 
آنها می  توانند بینش های ارزش��مندی در م��ورد روش های نوآورانه 
ارائ��ه دهن��د و در نهایت از اینکه نظر آنها برای ش��ما مهم اس��ت، 

قدردان تان خواهند بود.
bdc.ca/modirinfo :منبع

رهبری
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وی��روس کرونا را باید مش��کل اصلی حال حاض��ر تمامی نقاط جهان 
تلقی نمود. در این راس��تا برندها برای تداوم اقدامات خود، به یک شیوه 
دورکاری تمرکز پیدا کرده اند که تا قبل در مقایسه با روش کار معمول، 
ابدا مورد استفاده گسترده قرار نمی گرفت. درواقع این امر را باید مزیت 
این بیماری همه گیر تلقی کرد که باعث شده است تا جهان در سطحی 
قرار گیرد که برای تحقق آن حداقل به چهار سال زمان نیاز بود. در این 
راس��تا دو مدل برند وجود دارد، آنهایی که برای مدتی کامال مش��خص 
این ش��یوه را انتخ��اب کرده و حتی در حال حاضر برخ��ی از آنها اقدام 
به بازگش��ایی مجدد دفاتر کاری خود کرده اند و آنهایی که این سیاست 
را ب��رای مدتی طوالنی انتخاب کرده و هدف ما در این مقاله هس��تند. 
درواقع این دس��ته از برندها، پس از مش��اهده نتایج بس��یار خوب این 
ش��یوه کاری، به این فکر افتاده اند که حتی برای همیشه بخش اعظمی 
از قسمت های شرکت را به صورت دورکاری ادامه دهند. با این حال در 
راس��تای اطمینان از مناس��ب بودن همه چیز، آنها یک حداقل زمان را 
نیز تعیین کرده اند که به بیش از یک سال دیگر اشاره دارد. بدون شک 
آگاهی نس��بت به این برندها از دو منظر بسیار مهم است. نخست آنکه 
به ایده ای برای سایر مدیران تبدیل خواهد شد و دیگری آنکه در زمینه 
استخدام برای بسیاری از افراد آگاهی در این زمینه در سرنوشت شغلی 
آنها تاثیرگذار خواهد بود. علت ایده گرفتن مدیران به این خاطر اس��ت 
که هنوز هم تعداد زیادی از کارآفرین ها و مدیران سراس��ر جهان تصور 
می  کنند که این ش��یوه صرفا برای ش��رایط بحرانی نظیر ویروس کرونا 
بوده و دلیلی برای ادامه دادن آن در دوران پساکرونا وجود ندارد. با این 
حال مزیت های این امر به قدری زیاد است که توصیه ما به همه برندها 
این است که تمامی بخش هایی را که چنین قابلیتی دارند، به این شکل 
مدیریت نمایند. در این راستا مزیت های اصلی هم متوجه شرکت و هم 
متوجه کارمندان اس��ت. درواقع عدم نی��از به حضور فیزیکی کارمندان، 
باعث خواهد ش��د تا ش��رکت به فضای کمتری نیاز داش��ته باشد و در 
بس��یاری هزینه های روزمره نظیر ان��رژی و ابزارهای کاری، صرفه جویی 
شود. در کنار این موضوع، کارمندان نیز به علت عدم نیاز به خارج شدن 
از خانه، با حذف هزینه رفت و آمد به ش��رکت و رس��یدگی بهتر به بعد 
زندگی شخصی، مواجه خواهند بود. همچنین در دورکاری دیگر فاصله 
و مح��ل زندگی افراد مهم نبوده و حتی می توان از کارمندانی از س��ایر 
کشورها نیز استفاده کرد که یک مزیت فوق العاده محسوب می شود. در 
این راس��تا قصد داریم تا هش��ت برند برتری را معرفی نماییم که از این 
ش��یوه برای مدتی طوالنی استفاده خواهند کرد و اخبارها حاکی از آن 
است در صورت مناسب بودن نتایج و تطابق آنها با انتشارات، این شیوه 

برای همیشه تداوم پیدا خواهد کرد. 
1-مایکروسافت 

مایکروسافت برای تمامی کارمندان دفتر مرکزی در واشنگتن، امکان 

دورکاری را مهیا کرده اس��ت. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است 
ک��ه آمریکا، باالترین میزان ابتال به این ویروس را در مقایس��ه با س��ایر 
کش��ورهای جه��ان دارد. زمان اولیه برای تداوم این طرح، ژانویه س��ال 

2021 تعیین شده است. 
2-گوگل 

گ��وگل طی 10 س��ال اخیر، همواره ج��زو برندهایی بوده اس��ت که 
فرهنگ کاری آن مورد س��تایش قرار گرفته ش��ده اس��ت. در این راستا 
امکان دورکاری تا جوالی امس��ال برای تمامی کارمندان تعیین ش��ده 
اس��ت. درواقع کوتاه بودن این مدت در مقایس��ه با برند مایکروسافت به 
این خاطر اس��ت که در حال حاضر حت��ی کارمندانی که نیاز به حضور 
فیزیکی آنها بس��یار مهم بوده و شرایط دورکاری بسیار سخت است نیز 
ب��ه اجب��ار در حال انجام کارها به این ش��یوه هس��تند. به همین خاطر 
بسیار مهم است که با بهبود اوضاع، این دسته از افراد سریعا به شرکت 
بازگردند. با این حال س��ایر کارمندان در این تاریخ می توانند به صورت 
آزادانه شیوه کاری مورد عالقه خود را انتخاب نمایند. این حق انتخاب، 
با واکنش مثبت بس��یاری از تحلیلگران مواجه بوده است. ذکر این نکته 

ضروری است که دفتر مرکزی گوگل نیز در آمریکا قرار دارد. 
3-اوبر

بزرگ ترین س��رویس تاکس��ی اینترنتی جهان اعالم کرده اس��ت که 
تمامی کارمندان به غیر از راننده ها می توانند تا آگوس��ت سال آینده به 
صورت دورکاری فعالیت نمایند. نکته جالب دیگر این اس��ت که افزایش 
حقوق نیز صورت گرفته اس��ت تا افراد بتوانند بهتر در این زمان سخت 
که بدون ش��ک فش��ار مالی به همراه داش��ته اس��ت، اوضاع را مدیریت 
نماین��د. همچنی��ن قرار اس��ت که پ��س از پایان این زم��ان، طرح های 
تش��ویقی در نظر گرفته ش��ود تا افراد همچنان به این شیوه به کار خود 
ادامه دهند. نکته جالب دیگر این است که میزان راندمان کاری افراد در 
این ش��یوه کاری، بهبودهایی را داش��ته است. علت این امر نیز به خاطر 
آزادی افراد در زمان اس��ت. درواقع نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که زمان کاری مشخص، تنها باعث خواهد شد تا افراد 
به صورت میانگین بیش از یک ساعت از زمان خود را بدون انجام کاری 
مش��خص و مفید سپری نمایند. همچنین عدم نیاز به حضور در شرکت 
در زمانی مش��خص باعث خواهد ش��د تا با خس��تگی ناش��ی از مسافت 

رسیدن به محل شرکت نیز مواجه نشوند. 
4-رویترز

رویت��رز را باید یکی از پن��ج خبرگزاری برتر جهان تلقی نمود. در این 
راس��تا مدیران ای��ن برند اعالم کرده  اند که تمام��ی کارمندان می توانند 
درس��ت به مانند تاریخ تعیین شده از سوی برند مایکروسافت، تا ژانویه 
س��ال آینده به دورکاری خود ادامه دهند. در این راستا به نظر می رسد 
که هدف بعدی این خبرگزاری، رس��یدن به آم��ار 60 درصد دورکاری 

باشد. 
5-توییتر 

ت��ا پایان س��ال 2020، تمام��ی کارمندان ش��بکه اجتماع��ی توییتر 

می توانند به صورت دورکاری وظایف خود را انجام دهند. در این راس��تا 
طرح جالب دیگر آنها این اس��ت که در صورت بهبود ش��رایط و فراهم 
ش��دن امکان سفر، شرایط آن برای تمامی کارمندان مهیا خواهد شد تا 
بهتر بتوانند این شرایط سخت را فراموش کرده و مهیای ادامه کار خود 
به شیوه س��ابق باش��ند، با این حال مدیران این شرکت به این موضوع 
نیز تاکید داش��ته اند که در تالش برای دائمی کردن این زمان بوده و از 

شرایط الزم برای دورکاری 90 درصدی، برخوردار هستند. 
6-فیس بوک 

دیگر ش��بکه اجتماعی آمریکایی اعالم کرده است که حداقل تا پایان 
سال، تمامی کارمندان به صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه خواهند 
داد، با این حال در صورت تداوم شرایط بد حال حاضر، ممکن است این 
زمان به مراتب طوالنی تر شود. در کنار این مسئله مالک این برند آقای 
مارک زاکربرگ تاکید کرده است که تمامی تالش آنها برای ایجاد امکان 
دورکاری برای همیشه خواهد بود. این امر اگرچه برای برخی از بخش ها 
کامال امکان پذیر است، با این حال امکان آن برای تمامی کارمندان، یک 

چالش جدی محسوب می شود. 
7-آمازون 

اگرچه ویروس کرونا منجر به ایجاد ش��رایطی سخت برای اکثر کسب 
و کارها ش��ده است، با این حال این موضوع برای آمازون کامال متفاوت 
بوده و این برند باالترین میزان رش��د را در این زمان سپری کرده است. 
ای��ن امر در حالی اس��ت که به غی��ر از بخش انب��ارداری، تقریبا تمامی 
کارمن��دان به صورت دورکاری فعالیت می کنند. در این راس��تا هش��ت 
ژانویه سال آینده، حداقل زمانی است که برای تداوم این شرایط تعیین 
ش��ده اس��ت. در کنار تمامی آمارهای فوق العاده این ش��رکت، نباید از 
اعتراض برخی از کارمندان بخش انبارداری در سراس��ر جهان نیز غافل 
ش��د. درواقع به عقیده بس��یاری این حجم از موفقیت در ازای به خطر 
انداختن جدی س��المت کارمندان به دس��ت آمده اس��ت. در این راستا 
آمازون در تالش اس��ت که با استفاده بیشتر از ربات ها، امکان دورکاری 
برای کارمن��دان بخش انبار و تحویل کاال را نیز مهیا نماید، با این حال 
ای��ن امر به معنای ع��دم نیاز به تعداد زی��ادی از کارمندان حال حاضر 
در این دو بخش خواهد بود که خود منجر به بیکاری گس��ترده خواهد 
ش��د. در این رابطه فراموش نکنید که آمازون در ش��رایط بحران کرونا، 
باالترین میزان اس��تخدام را به ثبت رس��انده است که خود دارای نتایج 
س��ودمندی برای زندگی افراد و جلوگیری از مواجه ش��دن با مشکالت 

سخت مالی، شده است. 
8-اسپاتیفای

بزرگ ترین س��رویس پخش موس��یقی در جهان اعالم کرده است که 
تمامی کارمندان تا پایان سال جاری می توانند به دورکاری بدون کاهش 
درآمد، ادامه دهند. در این راس��تا گام بعدی بازگشایی دفاتر با توجه به 
آمار کش��ورها خواهد بود که به معنای یک بازگش��ایی همگانی نبوده و 

اقدامی کامال هوشمندانه محسوب می شود. 
entrepreneur.com :منبع

مطرح ترین برندهایی که دورکاری طوالنی مدت را انتخاب کرده اند 
مترجم: عاطفه جوالنی 
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی قم، با اشاره به اقدامات انجام شده از سال ۹۲ تا ۹۸ 
در این استان گفت: در دولت تدبیر و امید زیرساخت های 
فرهنگی استان از ۷ هزار و 5۰۰ متر مربع به ۹ هزار و ۸۰۷ 

مترمربع افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قم، سیدموسی حســینی گفت: بهره برداری از کتابخانه مرکزی و 
مجتمع فرهنگی واقع در خیابان امام خمینی)ره( در دســتور کار 
است که با تحقق این هدف گذاری، بخش دیگری از کمبود سرانه 
فرهنگی استان نیز مرتفع می شود. وی اظهار داشت: با وجود افزایش 
۲ هزار مترمربعی زیرساخت فرهنگی در استان طی سال های اخیر 
همچنان این استان با اســتانداردهای موجود در این زمینه فاصله 
دارد. ایشان با تاکید بر پیگیری پرداخت مطالبات اهالی فرهنگ و 
هنر آســیب دیده ناشی از کرونا، گفت: تاکنون ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال تسهیالت توســط فعاالن فرهنگی، هنری، رسانه ای 
و قرآنی قم در ســامانه کارا ثبت شــده که ۳ میلیارد ریال از این 
تسهیالت پرداخت شده  است. حسینی کاشانی، ادامه داد: فرصت 
برای ثبت نام درســامانه کارا، ادامه دارد و فعاالن فرهنگی، هنری، 
رســانه ای و قرآنی دارای بیمه استان تا ۱۵ شهریور و فعاالن فاقد 
بیمه تا پایان شــهریور مــاه فرصت ثبت نام دارنــد. وی افزود: با 
پیگیری های انجام شــده، درجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از درجه یک به ۲ در سال های اخیر ارتقاء پیدا کرد که این اقدام، 

موجب تخصصی شدن فعالیت های آن شــده  است. وی ادامه داد: 
در ســال ۹۲ هیچ یک از خدمات ایــن اداره کل الکترونیکی نبود 
و این در حالی اســت که امســال  ۲۳ خدمت و ۴۳ زیرخدمت به 
صورت الکترونیکی ارائه می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قم، اظهار داشــت: روند حرکت مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به سمت الکترونیکی شدن همه خدمات است و ان شاءاهلل 
تا پایان سال جاری شاهد یک جهش در الکترونیکی کردن خدمات 
این اداره کل خواهیم بود. وی با اشاره به آمار مقایسه ای سال ۹۲ 
و ۹۸ گفت: تعداد مجوز کتاب در این اســتان از ۶ هزار به ۱۰ هزار 
و ۷۸۰، تیراژ کتاب از ۱۵ میلیون و ۱۸۶ هزار به ۱۸ میلیون ۴۴۵ 
هزار نســخه و رقم خرید کتاب از ناشران توســط این اداره کل از 
۵۰۰ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافته  است. حسینی کاشانی، ادامه داد: تعداد موسسه های 

فرهنگی هنری قم از ۲۲۴ در ســال ۹۲ به ۳۷۹ موسسه افزایش 
یافته اســت ضمن این که در این مدت، تعداد کتابفروشی ها قم از 
۱۱۰ به ۲۰۰، تعداد ناشران از ۱۵۰۰ به ۱۳۲۹ و تعداد چاپخانه ها 
از ۲۳۲ به ۲۹۷ مورد افزایش یافته اســت. ایشان در ادامه گفت: در 
سال های اخیر با وجود همه مشکالت و رکود زیاد در بخش چاپ و 
نشر، تعداد ناشران، چاپخانه ها و تولید کتاب به صورت ساالنه همواره 
با افزایش چشــمگیری مواجه بوده  است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قم، با بیان اینکه نشریات چاپی، برخط و غیر برخط استان 
از ۱۱۸ نشریه در سال ۹۲ به ۳۵۹ مورد در سال ۹۸ افزایش یافته 
است گفت: تعداد نسخه روزنامه های چاپ شده ساالنه استان از ۳ 
میلیون ۲۰۰ هزار نســخه از  سال ۹۲ به ۴ میلیون و ۱۷۴ نسخه 
در ســال ۹۸ افزایش یافته  است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قم، با بیان اینکه تعداد موسســه های قرآنی قم از ۲۱ موسســه در 
ســال ۹۲ به ۵۶ موسسه در سال ۹۸ و تعداد شرکت کنندگان در 
مسابقات قرآن و عترت نیز از ۲ هزار و ۳۴۰ به پنج هزار و ۲۲۵ نفر 
افزایش یافته اســت، گفت: قم رتبه اول مشارکت در آزمون قرآن و 
عترت در کشور را دارد که این رتبه در سال های اخیر حفظ شده 
است که نشان از فعالیت گسترده موسسه های قرآنی در استان است. 
وی با تاکید بر اینکه مصوبه های شــورای فرهنگی عمومی استان 
رویکرد عملیاتی در سال های اخیر تغییر کرده  است، گفت: قم در 
ارزیابی های انجام شــده شورای فرهنگ عمومی رتبه اول کشور را 

کسب نموده  است.

کرمانشاه - منیر دشتی:  همزمان با گرامیداشت هفته دولت 
و با حضور فرماندار شهرستان جوانرود، مدیران دستگاه های 
اجرایی استان کرمانشــاه و مدیرعامل، معاونان و همکاران 
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه مراسم برقرسانی به روستای 

»گویزه« بخش کالشی شهرستان جوانرود، برگزار شد.
امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شــرکت با اشاره به سختی های 
برقرسانی به روستای گویزه، گفت: با توجه به شرایط سخت و صعب 
العبور بودن این روستا، هیچ پیمانکاری حاضر به اجرای این پروژه 
نشد تا اینکه خود شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه آن را به 
صورت امانی اجرا کرد. مرآتی بیان کرد: با توجه به اینکه تجهیزات 
برقی با خودرو امکان پذیر نبود، به ناچار و با استفاده از نیروی انسانی 
تعداد ۱۸ اصله تیر چوبی جهت احداث خط فشار متوسط حمل و  
تعداد ۱۶ اصله تیر سیمانی نیز در ابتدای مسیر جاده ای به کمک 
جرثقیل حمل و نصب گردید تا مجموعا ۱۵۰۰ متر شــبکه فشار 
متوســط احداث گردد. وی ادامه داد: جهت احداث خطوط فشــار 
ضعیف هوایی داخل روستا نیز تعداد ۲۸ اصله تیر چوبی ۹ متری به 

کمک نیروی انسانی به داخل روستا حمل و نصب گردید تا مجموعا 
۱۱۰۰ متر شبکه فشار ضعیف احداث گردد.همچنین یک دستگاه 
ترانسفورماتور ۵۰ کیلووات آمپر نیز به داخل روستا حمل و با رعایت 
تمامی جوانب در محــل مذکور نصب گردید. رئیس هیئت مدیره 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه افزود: با افتخار اعالم می 
کنیم که هیچ روستای دارای کدی در استان وجود ندارد که بدون 
برق باشد. در ادامه این مراسم، رستگار یوسفی فرماندار جوانرود به 

بیان خدمات دولت در مناطق محروم پرداخت و گفت: برقرســانی 
به روستای محروم و سخت گذر گویزه در این شرایط سخت همراه 
با هزینه باال نمادی از خدمات رســانی و توزیع عادالنه و متوازن در 
جغرافیای کشور اســت. وی ضمن تشکر از خدمات شرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه، افزود: با برق رسانی به روستای گویزه 
تمام روستاهای شهرســتان جوانرود از نعمت برق بهره مندشدند. 
یوســفی اظهار داشــت: با توجه به فعالیت و خدمات دولت امروز 
چهره مناطق محروم به  ویژه روستاها دگرگون شده و با فراهم شدن 
زیرساخت ها در روستا شاهد مهاجرت معکوس روستائیان به مناطق 
روستایی هستیم.  فرماندار جوانرود یادآور شد: با وجود تحریم های 
ظالمانه آمریکا، نه تنها چرخ های تولید و سازندگی با این تحریم ها 
متوقف نشــده است اما روز به روز شــاهد رشد و توسعه کشور در 
عرصه های مختلف هســتیم.  همچنین عملیات اجرایی سه طرح 
برقرسانی به دکل »کانی ساالر روستای کلور«، بهینه سازی شبکه 
برق شهری و روستایی و اصالح و بهینه سازی برق فیدر »کالشی« 

با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال نیز آغاز شد.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امــروز: به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اســتان هرمزگان، فواد حمزوی، مدیر 
عامل شرکت گاز استان هرمزگان   ضمن گرامی داشت  هفته 
دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: 
اظهار داشت:  میزان سرمایه گذاری  در حوزه گازرسانی قبل 
از این دولت به روســتاها ۹۰ میلیارد ریال بود که در دولت 
تدبیر و امید با رشد 1۸ برابری، این بودجه به  میزان 16۲۰ 

میلیارد ریال  ریال  ارتقاء یافت..
حمزوی بیان کرد:  در بخش گازرســانی شهری نیز  در استان 
هرمزگان حدود ۱۳۰ میلیارد ریال   ســرمایه گذاری شده بود که 
این ســرمایه گذاری با رشد بیش از ۱۴ برابری به  ۱۹۰۰ میلیارد 
ریال رسیده است.. مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان در زمینه  
گازرسانی در بخش صنایع در دولت تدبیر و امید نیز اشاره و افزود:  
میزان  ســرمایه گذاری در خصوص جایگزینی گاز طبیعی با سایر 
ســوخت های فســیلی بیش از ۶ برابر و  باعــث افزایش ظرفیت 
جایگزینی گاز طبیعی به میزان ۲،۳۰۰،۰۰۰ متر مکعب در ساعت 
شده و در این زمینه در دولت یازدهم و دوازدهم  تعداد صنایعی که 

از گاز طبیعی استفاده می کنند حدود ۸ برابر رشد داشته است، به 
نحوی که بیش از ۹۸ درصد گاز مصرفی استان هرمزگان، در بخش 
صنایع مورد اســتفاده قرار می گیرد. وی در خصوص  برنامه های 
شرکت گاز استان هرمزگان در زمینه گازرسانی به صنایع در سال 
۹۹  تصریح کرد: گازرسانی به صنایع مستقر در  شهر بندرعباس و 
شهرستان های حاجی آباد، رودان ، پارسیان و بندرخمیر از برنامه 
های این شرکت در سال جاری می باشد. حمزوی به  میزان خطوط 
انتقال گاز اشــاره و تصریح کرد: تا پایان دولت تدبیر وامید مجموع 
خطوط انتقال اجرا شــده  به ۱۴۳ کیلومتر  خواهد رسید و شاهد 
رشدی حدود سه برابری نسبت  به مدت زمان قبل خواهیم بود و 

هم چنین برنامه های بزرگی در بخش اجرای خطوط انتقال گاز با 
پیگیری شــرکت گاز استان هرمزگان از طریق شرکت مهندسی و 

توسعه گاز ایران  شامل:
۲۰۰کیلومتر خطوط  ۴۲ اینچ  شهرســتان های میناب، سیریک 

و جاسک 
۵۰کیلومتر خط ۳۰ اینچ  قشم جهت تامین گاز مورد نیاز خانوار 

و صنایع شهرستان قشم 
۱۳کیلومتــر خط  ۱۶اینچ منشــعب از خط ۳۰ اینچ قشــم به 
منظور تامین گاز مورد نیاز شهرک صنعتی خلیج فارس بندرعباس 
و۹۲کیلومتر خط  ۵۶ اینچ بندرگرزه به منظور تامین گاز شهرستان 
بندرلنگه و خوشه کوهیج-جناح ، در دست اقدام می باشد. حمزوی 
تصریح کرد: از ســال ۹۲ تا کنون نیز پروژه های مختلفی در سایر 
حوزه های مرتبط با گازرسانی از جمله  HSE، بازرسی فنی، بهره 
برداری،اندازه گیری،تحلیل سیســتم ها،پژوهــش و فناوری و... با 
اعتباری بالغ بر ۶۲۵ میلیارد ریال داشــته ایم که  که این سرمایه 
گذاری  نشــان دهنده رشد بیش از ۶ برابری میزان سرمایه گذاری 

در دولت تدبیر و امید  در این بخش ها بوده است.

ایالم - خبرنگار فرصــت امروز: طبق ارزیابی های انجام 
گرفته واحد حراست شــرکت گاز استان اردبیل موفق به 
کسب رتبه دوم در بین شرکتهای گاز استانی و رتبه چهارم 

در بین حراستهای شرکت ملی گاز ایران شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، اسماعیلی 
مدیــر عامل این شــرکت با اعالم این خبر افــزود: قطعا این مهم 
دستاورد برنامه ریزی و تالش مستمر کلیه همکاران علی الخصوص 
واحد حراســت شرکت گاز استان و همکاران محترم حراستی می 
باشــد و امید است با ســر لوحه قرار دادن بهبود مستمر فرآیندها 
انشااهلل در سالهای آتی نیز شاهد رشد و بالندگی این واحد در عرصه 
های ملی و منطقه ای باشــیم. در متن این تقدیرنامه که به امضاء 
معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران رسیده، چنین 

آمده است: رشد و بالندگی و علمی شدن هر روزه حراست شرکت 
ملی گاز ایران مدیون بزرگانی اســت که بــا تالش، آینده نگری و 
برنامه ریزی در تکمیل دانش حراستها و چرخه های خدمت رسانی 
به ملت شریف ایران گام برمی دارند به لطف ایزد منان در سال ۹۸ 
حراست شرکت ملی گاز با رویکرد علمی و جدید  تالش فراوانی را 

در خصوص نحوه بررســی عملکرد فعالیت ها و عملکرد شرکتهای 
زیر مجموعه داشــته است که در این راســتا پس از ارزیابی های 
انجام شده در مواردی همچون بازرسی های ادواری، ارایه به موقع 
گزارشات فصلی، تعامل با واحدهای متناظر ستاد، تالش در جهت 
بهبود عملکرد و کیفیت خدمات و حرکت بسوی حراستی علمی و 
پاســخگو،  آن حراست نقش مهمی را ایفا نموده و موفق به کسب 
عنوان "رتبه چهارم" در بین حراســت های شرکت ملی گاز شده 
اســت، فلذا به رسم یادبود و به پاس قدردانی از زحمات و خدمات 
شایسته جنابعالی و دیگر همکاران در آن حراست، این لوح  تقدیر 
به حضورتان تقدیم می گردد. امید است در پرتو عنایت باری تعالی 
و ائمه اطهار )علیهم السالم( و رهنمودهای مقام معظم رهبری در 

خدمت رسانی به خلق خدا موفق و موید باشید.

گرگان- خبرنــگار فرصت امروز - مهنــدس ولی اله 
مقصودلــو رئیس برنامه ریزی گاز گلســتان از تعمیرات 
اساسی )اورهال( ایستگاه های تقلیل فشار گاز در استان 

خبر داد.
ایشان در ادامه افزودند: تعمیرات اساسی )اورهال( ایستگاه های 
تقلیل فشار در راستای مرتفع کردن مشکالت تأمین گاز در فصل 
سرد انجام می پذیرد واین تعمیرات بعنوان یک اقدام پیشگیرانه 
محســوب می گردد در این راستا تعمیرات اساسی ایستگاه های 

تقلیل فشار همه ســاله در فصل تابستان که مصرف گاز خانگی 
اســتان پایین اســت برابر برنامه زمان بندی تنظیم شده انجام 
می شــود تا چنانچه مشکلی در تأسیســات گاز رسانی که نقش 
اساســی در توزیع گاز پایدار در شــبکه های گازرسانی به عهده 
دارند، موجود باشــد مرتفع گردد . برنامــه زمان بندی تعمیرات 
ایستگاههای تقلیل فشار نسبت به سالهای قبل به منظور بهبود در 
روند بازرسی در حین انجام عملیات توسط بازرسی فنی به مدت 
۲ هفته زودتر از ســالهای قبل آغاز گردید. همچنین خاطر نشان 

می شود تعمیرات اساسی برای ۳۳ ایستگاه CGS ، ۱۱ ایستگاه 
ترکیبی CGS-TBS ، ۱۶۴ ایستگاه TBS و ۹۵ ایستگاه اندازه 
گیری MRS در حوزه صنایــع انجام می گردد. همچنین واحد 
برنامه ریزی و کنترل تعمیرات به منظور تشریح و بهبود فرایند در 
انجام عملیات اورهال اپلیکیشن همراه گاز را در اختیار همکاران 
بهره برداری قرار داده اســت . از قابلیت این اپلیکیشــن ، قابلیت 
جستجوی اقالم یدکی ایســتگاه ها بر اساس شماره MESC و 

شرح کاال و همچنین نقشه انفجاری برخی از رگالتورها نام برد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم عنوان کرد :

دو هزار مترمربع به سرانه فرهنگی قم در دولت تدبیر و امید افزوده شد

با وصل شدن روستای صعب العبور »گویزه« به شبکه برق:

تمامی روستاهای جوانرود برقدار شدند

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان خبر داد: 

رشد 1۸  برابری سرمایه گذاری  گازرسانی در بخش  روستایی و 14 برابری شهری در هرمزگان در دولت 

کسب رتبه دوم شرکتهای گاز استانی و رتبه چهارم در بین حراستهای شرکت ملی گاز 
ایران توسط واحد حراست شرکت گاز استان اردبیل

تعمیرات اساسی )اورهال( ایستگاه های تقلیل فشار گاز در استان  گلستان

نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت:
ساخت پل عنافچه مطالبه مردمی است

اهواز – شــبنم قجاوند: نماینده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اداث پل پل عنافچه به مالثانی یکی از مطالبات 

به حق مردم شهرستان باوی است.
 مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از پروژه های راه و شهرسازی در شهرهای 
اهــواز، کارون، باوی و حمیدیه اظهار داشــت: از وزیر راه و شهرســازی برای 
تخصیص اعتبار ســاخت پروژه پل "عنافچه" در شهرستان باوی قول مساعد 
گرفته ام. یوسفی در حاشیه بازدید از پروژه احداث پل عنافچه به مالثانی در شهرستان باوی گفت: تامین اعتبار پل عنافچه پیگیری 
شده است و امیدواریم هر چه سریعتر شاهد احداث آن باشیم.نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: با توجه به این پیگیری ها، وزیر راه و شهرسازی برای تخصیص اعتبار ساخت این طرح مهم، قول مساعد داده است. 
وی افزود: این پل برای مردم منطقه بسیار حیاتی است و تکمیل آن باید به عنوان یکی از اولویت های  راه و شهرسازی در دستور 
کار باشــد.  یوسفی ادامه داد: پل ارتباطی عنافچه به مالثانی یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه است و امیدواریم با تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز اجرای آن شاهد تکمیل این طرح باشیم. یوسفی بیان کرد: با اجرای این پل، بیش از ۵۰ روستا از مسیر آن بهره 
مند می شوند و تردد مردم در این منطقه بسیار آسان تر خواهد شد. عملیات اجرایی پل عنافچه به مالثانی در شهرستان کارون 

در اسفند ماه سال گذشته همزمان با سفر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی به خوزستان آغاز شد .

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:
بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای کمیتک چادگان

اصفهان - قاسم اسد: با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری اصفهان و برخی از مقامات، طرح آبرسانی به روستای کمیتک 

چادگان در هفته دولت به بهره برداری رسید.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 
با تجهیز یک فقره چاه، اجرای خط انتقال به طول ۱۶۰۰ متر و احداث یک مخزن 
۴۰۰ مترمکعبی طرح آبرسانی به روستای کمیتک چادگان به بهره برداری رسید. 
ناصر اکبری با بیان اینکه با اجرای این پروژه دسترسی پایدار اهالی این روستا به آب شرب سالم و بهداشتی فراهم شد، عنوان کرد: 
روستای کمیتک  به دلیل جاذبه های گردشگری در چند سال اخیر با افزایش تعداد گردشگران مواجه گردیده و این عامل افزایش 
تقاضای آب را به همراه داشته است.  وی افزود: در سالهای اخیر جمعیت این روستا با رشد ۵ درصدی  مواجه بوده و هم اکنون 
جمعیت این روستا بالغ بر ۸۳۵ نفر است، این درحالیست که در بهار و تابستان جمعیت این روستا به بیش از ۱۵۰۰ نفر می رسد 
. اکبری با اشاره به مخزن ۱۰۰ متر مکعبی این روستا عنوان کرد: تا قبل از اجرای این طرح ظرفیت مخزن ذخیره ی این روستا 
حدود ۱۰۰ متر مکعب بوده که پاسخگوی نیاز ساکنان روستا نبوده است و هم اکنون از این مخزن به عنوان تقلیل فشار شبکه 
در برخی از ساعات شبانه روز استفاده می شود. وی افت فشار آب و بعضا قطعی آب را یکی از چالش های مهم اهالی روستای 
کمیتک برشمرد و تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل کاهش آبدهی چاه و ظرفیت بسیار محدود مخزن ذخیره اهالی این 
روستا دسترسی پایداری به آب شرب نداشتند و خوشبختانه با اجرای این طرح که با اعتباری بالغ بر ۶.۵ میلیارد ریال در دستور 
کار قرار گرفت، این چالش برطرف شد.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: با اجرای 

این پروژه  بیش از ۲۸۰ خانوار در روستای کمیتک تحت پوشش طرح آبرسانی پایدار قرار می گیرند.  

مشعل گاز پنج روستا از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزی بمناسبت 
هفته دولت روشن شد 

اراک  - خبرنگار فرصت امروز: بمناسبت گرامیداشت هفته دولت ،پروژه 
گازرسانی به روستاهای گوگســیگرد،کهلو سفلی،گوجه گل،جورقین و 
شولک از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزی با حضوراستانداراستان 
مرکزی،فرماندار این شهرســتان ،مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
وهیئت همراه،جمعی از مســئولین محلی و خانواده معظم شهداء و مردم 
شریف روســتاهای مذکور طی مراسمی در روســتای گوگسیگرد مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی در مراسم افتتاح گازرسانی به روستاهای مذکور محمدرضا سمیعی مدیرعامل این 
شرکت ضمن عرض تسلیت بمناسبت ایام شهادت سیدوساالرشهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(ویاران باوفای ایشان وگرامیداشت 
هفته دولت وتشریح گازرسانی در سطح شهرستان تفرش ،خالصه گزارش افتتاح گازرسانی به روستاهای فوق را بدین شرح توضیح 
داد: گازرسانی به روستاهای گوگسیگرد،کهلو سفلی،گوجه گل،جورقین و شولک از توابع شهرستان تفرش از محل منابع داخلی شرکت 
گاز استان مرکزی  اجرا گردیده است که هزینه تامین کاال و اجرای این  پروژه بالغ بر۴۸میلیاردو۳۲۶میلیون ریال شده است. جهت 
گازرســانی به روســتاهای فوق۲۰هزار و ۵۳۶متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن اجرا گردیده است.مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی 
در ادامه افزود: با نصب۲۶۰عدد علمک گاز بیش از۲۶۰خانوار ســاکن در این ۵روســتا از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند که با 
جایگزینی این سوخت پاک به جای دیگر سوختها ساالنه ۵۲۰هزار لیتردر مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت از افزایش سفر ها در این ایام اظهار نگرانی کرد
ساری - خبرنگار فرصت امروز: معاون وزیر بهداشت از تمام هیئت های مذهبی که به 

طور دقیق شرایط بهداشتی را رعایت می کنند قدردانی کرد.
دکتر قاسم جان بابایی در حاشیه بازدید از بیمارستان بوعلی سینا ساری از تمامی مردمی که در 
این تعطیالت به این استان سفر کردند گالیه کرد و گفت : ما نگران افزایش آمار های ابتال به کرونا 
پس از این ســفر ها هستیم. وی افزود : کادر درمانی با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردم 
هســتند، اما با بی توجهی عده ای از مردم، آن ها هم خسته می شوند. معاون وزیر بهداشت از تمام 
هیئت های مذهبی که به طور دقیق شرایط بهداشتی را رعایت می کنند قدردانی کرد. دکتر جان بابایی ضمن بازدید از روند درمانی  

بیمارستان بوعلی سینا ساری، از احداث پروژه های در دست اقدام مربوط به این بیمارستان هم بازدید کرد.

دیدار پیشکسوتان بسکتبال گرگان با شهردار گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: جمعی از پیشکســوتان بسکتبال گرگان با حضور در شهرداری گرگان با دکتر 

دادبود شهردار گرگان دیدار و گفت وگوی صمیمانه ای داشتند.
شهردار گرگان در این جلسه با تقدیر از تمامی تالش های پیشکسوتان و بزرگان بسکتبال گرگان بخاطر تمامی اقدامات موثر 
درتاریخ این شهر برای پیشرفت این رشته ورزشی گفت: مالک اصلی تیم بسکتبال شهرداری گرگان مردم هستند و ما خدمتگزار و 
امانت دار مردم هستیم.عبدالرضا دادبود گفت: از روزهای ابتدایی که مسوولیت شهرداری گرگان را بر عهده گرفتم، به دلیل مطالبه 
مردمی برای حمایت همه جانبه از تیم بسکتبال وارد عرصه شده و با حمایت شورای اسالمی شهر و کمک گرفتن از کارشناسان، 
پیشکسوتان و افراد متخصص با تمام توان از تیم حمایت کردیم.وی اضافه کرد: خوشبختانه عملکرد دو سال گذشته تیم بسکتبال 
شهردری گرگان نشان می دهد با چه تیم مدیریتی، فنی و تخصصی به مسابقات لیگ برتر وارد شدیم.شهردار گرگان تصریح کرد: 
این تیم از مردم و برای مردم است و همیشه زمانی که می بینم مردم با پیروزی این تیم خوشحال می شوند و با باخت از تیم حمایت 
می کنند تا نتایج بهتری کسب کند با انگیزه و شور بیشتری به بسکتبال به عنوان یک پروژه بزرگ نگاه می کنم.دادبود بیان کرد: 
همیشه گفته و االن هم می گویم که نگاه شهرداری گرگان به بسکتبال تنها یک تیم داری ورزشی نیست بلکه یک پروژه فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی است و ظرفیت های بزرگی در این پروژه وجود دارد.وی با اشاره به اینکه باور دارم گرگان پایتخت بسکتبال ایران 

است، تاکید کرد: امیدوارم در آینده با اتفاقات بهتر بتوانیم برای پیشرفت این رشته ورزشی در گرگان وارد میدان شویم.

جهانگیری خبر داد
تهیه طرح ایجاد معبر جدید در بلوار مدرس

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری قزوین گفت: طرح ایجاد معبر ۲۰ متری )معبر جدید( در شمال کوچه 
یزدی واقع در بلوار مدرس شمالی با هدف کاهش بار ترافیکی کوچه یزدی تهیه و برای 

اجرا به شهرداری منطقه۲ ارسال شده است
به گزارش روابط عمومی ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: با 
توجه به انسداد میدان ارتش برای دسترسی جنوب به غرب در برخی از ساعات روز شاهد افزایش 
بار ترافیکی کوچه یزدی هستیم. وی عنوان کرد: به منظور رفع این مشکل ایجاد معبر۲۰ متری جدید واقع در شمال کوچه یزدی 
در دســتورکار ســازمان قرار گرفته که طرح آن تهیه و پس از تصویب در کمیته ایمنی ترافیک برای اجرا به شهرداری منطقه۲ 
ارسال شده است. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این طرح با هدف جایگزینی و کاهش 
بار ترافیک کوچه یزدی تهیه شده است.جهانگیری گفت: بنابراین با احداث معبر جدید بار ترافیکی کوچه یزدی در ساعاتی از روز 

که میدان ارتش مسدود می شود، کاهش می یابد.

چهار شنبه
12 شهریور 1399
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الگوی کارآفرین��ی »فتوتی« که با واکاوی یک مکتب س��نتی ایرانی 
اس��المی به نام »فتوت« و پیوند آن با کارآفرینی مطرح ش��ده اس��ت، 
نس��بت به الگوهای غربی مطرح در کش��ور، با ش��رایط بوم��ی ما برای 
توس��عه سازگارتر اس��ت. مفاهیم این الگو در فرهنگ بومی ایران حاوی 
مقوله هایی چون دگرخواهی، اش��تغال زایی، خالقیت و مقدم ش��مردن 

منافع جمع بر منافع فرد به شمار می رود.
به گزارش گروه اطالع رس��انی ایرنا، بحران بیکاری و نیاز به اش��تغال 
فراگیر در جامعه جوان ایرانی لزوم توجه و به کارگیری مفهوم کارآفرینی 
را بیش از هر زمان دیگری نمایان س��اخته اس��ت و به اجرایی شدن آن 
داللت دارد. »یوزف آلویس ش��ومپیتر« اقتصاددان اتریش��ی- آمریکایی 
ک��ه از او به عن��وان پدر کارآفرینی یاد می ش��ود واژه »ن��وآوری« را به 
کارآفرین��ی پیون��د می دهد. به عب��ارت دیگر ویژگ��ی تعیین کننده در 
کارآفرینی را انجام دادن کارهای جدید یا ابداع روش های نوین در امور 
جاری می داند. از نظ��ر او نوآوری در هر یک از زمینه های »ارائه کاالی 
جدید، ارائه روش جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری جدید، یافتن 
مناب��ع جدید، ایجاد هرگونه تش��کیالت جدی��د در صنعت« کارآفرینی 

محسوب می شود.
کارآفری��ن عالوه بر نبوغ و نوآوری باید خصیصه های دیگری همچون 
ابتکار عمل داش��ته باش��د و یک ایده تغییر یا یک مفهوم بالقوه جدید 
را ک��ه می تواند در بازار ش��لوغ موفق ش��ود، ارائه دهد. س��رمایه گذاران 
بیش��تر اوقات به س��رمایه گذاری در ایده ها و مفاهیمی تمایل دارند که 
احس��اس می کنند بازده کافی برای س��رمایه و س��رمایه گذاری خود را 
ایج��اد می کنند و از ای��ن رو، کارآفرین نیاز به یک ای��ده ابتکاری برای 
س��رمایه گذاری جدید دارد. کارآفرینان اهل ریسک پرخطر نیستند، اما 
اهل ریس��ک حساب شده هستند. نتایج فعالیت های آنها ممکن است در 
بلندمدت مشخص شود یا اهداف شان در نگاه دیگران غیرممکن به نظر 
بیای��د اما کارآفرینان، موقعیت ها را از یک دی��دگاه متفاوت می بینند و 
باور دارند که اهداف آنها واقع بینانه و دس��ت یافتنی است. آنان نقاط را 
در محدوده ای که دانش کارآفرینان قابل بهره برداری است، فرصت یابی 
می کنن��د. پیش زمینه ه��ا و تجربیات، هر یک احتم��ال موفقیت آنها را 

افزایش می دهد.
پژوهش��گر گروه اطالع رس��انی ایرنا به منظور بررسی و واکاوی بیشتر 
مفه��وم کارآفرینی و پیداکردن راه حل های برون رفت از بحران بیکاری 
در کش��ور با »کاوه فرهادی« پژوهش��گر حوزه کارآفرینی و عضو هیأت 

علمی دانشگاه به گفت و گو پرداخته است.

مفهوم کارآفرینی در ایران
م��ا در ب��دو تولد پدیده کارآفرینی در س��رزمین مان دچار اش��تباهی 
بزرگ ش��دیم و از ای��ن رو با مقوله ای ناش��ناخته مواجه ایم که هویتش 
با ظاهرش تفاوتی آش��کار داشت. چنین پدیده ای در مسیر رشدش نیز 
توفیق چندانی نخواهد یافت مگر با بازس��ازی نگاه و اندیشه درباره آن. 
م��ا می توانیم بنا بر اصل تبدی��ل کردن تهدید به فرصت از ظرفیت یک 
مکتب کمرنگ شده و پیوند آن با کارآفرینی در معنای حقیقی مسیری 
بسازیم که با شرایط بومی و فرهنگ ایرانی سازگار باشد و در واقع یک 

مسیر ایرانیزه شده ایجاد کنیم.
ژاپن؛ نمونه عملی و کاربردی توسعه و پیشرفت

بهترین نمونه از نظ��ر قرابت فرهنگی ژاپن را می توان نام برد. به نظر 
ژاپنی ها توانس��تند در یک عمل هوشمندانه در مواجهه با غرب مفاهیم 
س��نتی خویش را در زندگی و فرهنگ امروزه زنده نگه دارند و هرچند 
که نام بس��یاری از آنها کمرنگ ش��ده است، اما ش��یوه و روش آنها در 
ش��کل های جدیدی در اخالق مردم گویی ساخته شده و توانسته است 
ژاپن را در مس��یر پیش��رفت یاری کند. کاری که این کش��ور در طول 
س��ال های توسعه در دوران میجی )دورانی 45 س��اله از تاریخ ژاپن که 
در واقع سرآغاز بیداری ژاپن قرون وسطا به شمار می آید( و حتی پیش 
از آن در رویاروی��ی با هر پدیده ای ک��ه از غرب می گرفت، انجام می داد 
می توان بهترین الگو برای توس��عه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه 
باشد. امروز به اذعان بیشتر ناظران ژاپن کشوری توسعه یافته است که 
باورهای س��نتی اش را به شدت حفظ کرده اس��ت و به معنایی دقیق تر 
بیان می کند که سنت و صنعت نه تنها در مقابل هم نیستند بلکه مکمل 

یکدیگر نیز به شمار می روند.
الگوی کارآفرینی فتوتی؛ الگوی ایرانیزه از توسعه کارآفرینی

الزم به توضیح اس��ت که س��خن ما این نیس��ت که محور تقلید را 
از غرب به ش��رق تغییر دهیم بلک��ه می خواهیم بگوییم ما باید ایرانی 
مس��یر توسعه را بس��ازیم از غرب و ش��رق بیاموزیم، اما از آنها تقلید 
نکنیم به این دلیل ما با واکاوی یک مکتب س��نتی ایرانی اسالمی به 
نام »فتوت« و پیوند آن با کارآفرینی قصد داشتیم که برداشت ایرانی 
ش��ده از 2 کارآفرینی را بسازیم که ممکن اس��ت از مفهوم غربی آن 
بسیار متفاوت باشد اما با شرایط بومی ما برای توسعه سازگارتر است. 
این مفاهیم در فرهنگ بومی ایران حاوی مفاهیمی چون دگرخواهی، 
اش��تغال زایی، خالقیت و مقدم شمردن منافع جمع بر منافع فرد به 

شمار می رود.

شاخصه های الگوی کارآفرینی فتوتی
مقصود ما به طور کلی از »کارآفرین فتوتی«، عاشق پیش��ه ای محس��وب 
می شود که حاضر است با فداکاری های بسیار و از آن جمله فداکاری مالی، 
تحمل زیان و ضرر اقتصادی، تاب تحمل شدید و نیت های بسیار گسترده تر 
از نفع ش��خصی، همچون پیش��برد نیت های خیرخواهانه وطن پرس��تانه، 
مذهبی و مس��لکی به ایجاد کار، شغل، رونق اقتصادی و درآمدزایی جمعی 
دس��ت بزند. این تصور در فرهنگ ایرانی تنها آرمان گرایانه نیست. فرهنگ 
مش��ارکتی ایرانیان بس��تر الزم فرهنگی و ضرورت های اجتماعی، تاریخی 
و جغرافیایی ایران س��بب شده اس��ت که تاریخ ما شاهد چنین تجربیاتی 
در قرون گذش��ته و اکنون باش��د و این روحیه جمع گرای��ی و جوانمردی 
را در اصناف ش��هری، روس��تایی و ایلی ای��ران در قرون اولیه اس��المی و 
فتوت نامه ه��ای صنفی آن��ان )اس��اس نامه ها و مرام نامه ه��ای صنفی خود 

پذیرفته و خود تضمین کننده( می توان مشاهده کرد.
نمونه کارآفرینی فتوتی در ایران

نمونه مش��هور ی��ک خانواده کارآفری��ن فتوتی خان��واده صنعتی زاده 
کرمانی اس��ت. »شیخ علی اکبر« پرورشگاه صنعتی زاده کرمان را بنیان 
گذارد که این مکان برای یتیمان کرمان کارخانه آدم س��ازی، کارآموزی 
و آینده س��ازی بوده اس��ت و نوه اش »همایون صنعتی زاده« که کارخانه 
گالب زهرا حاصل دس��ترنج او محس��وب می ش��ود که برای کشاورزان 
کرمانی کارس��از و درآمدس��از ش��ده اس��ت. حاج اکبر در تمام حرکات 
اجتماعی کرمان پیشرو و صاحب نظر بود. او یک پراگماتیسم )عملگرا( 
به ش��مار می رفت و عقیده داش��ت که همه نظریات فلسفی و اجتماعی 

باید به کار منجر شود.
چگونگی مدیریت در ژاپن و نحوه تعامل با کارمند و کارگر

ش��اید بسیاری با اس��تفاده از واژه »مادرانه« در روش مدیریت ژاپنی 
که به طور سنتی باید به آن مدیریت پدرانه اطالق کرد، موافق نباشند، 
اما واقعیت این اس��ت ک��ه کاربری این واژه در ارتب��اط با مهر و عاطفه 
مادری ارزیابی می ش��ود که یک لحظه از یاد فرزندانش غافل نمی ماند. 
ش��رکت های ژاپنی را ب��ه مثابه خانواده ای بزرگ بای��د در نظر آورد که 
ایفای نقش مدیریت به عهده انس��انی دلس��وز و خیراندیش اس��ت که 
کارگران را همچون فرزندانش دوس��ت دارد و آنها نیز تابع او هس��تند. 
ب��ه عبارتی حد اعالی توجه را تنها در عاطفه مادری می توان درک کرد 
و اطالق »مدیریت مادرانه« برای رس��اندن آن معناست. از آنجا که این 
روش ب��ر پایه های اطمینان، وفاداری، پش��تیبانی و اختیار قرار دارد، از 
ای��ن رو مدیریت ژاپن با ش��ناخت نیازهای کارکن��ان، احتیاجات رو به 

رش��د خانواده آنها، حمای��ت از آنان در برابر اخ��راج و افزایش با قاعده 
حقوق شان، نقش خود را به کمال ایفا می کند.

»موریت��ا آکی��و« از کارآفرینان و مدیران موف��ق ژاپنی می گوید: »در 
روابط کارگری ژاپن نوعی برابری وجود دارد که در جاهای دیگر نیست. 
در کارخانه »سونی« میان کارگران ماهر و غیرماهر تمایز اندکی مشاهده 
می ش��ود و اگر فردی به س��مت رهبر اتحادیه ارتقا یابد، ما نسبت به او 
عالقه مند می ش��ویم زیرا این گونه اشخاص افرادی هستند که می توانند 
دیگران را متقاعد کنند و وادار سازند که با آنان همکاری کنند و ما در 
جست وجوی چنین اشخاصی برای رده های مدیریتی هستیم. مدیریت، 
دیکتاتوری نیست. مدیریت باالی شرکت باید دارای استعدادی باشد که 
ب��ا هدایت کردن م��ردم، آنان را اداره کند. ما به طور مرتب در جس��ت 
وجوی اشخاص مستعد با چنین کیفیت هایی هستیم که بیشتر به دلیل 
نداش��تن تحصیالت الزم، یا به دلیل کوتاه فکری ش��ان، آنان را غیرقابل 
قبول تش��خیص می دهیم. در ش��رکت های ما روحی��ه تخاصم و تهاجم 

بسیار اندک است و رو در روی دیگری ایستادن امکان ندارد.«
مقایسه نگاه مدیریتی ژاپنی و آمریکایی

البته تردیدی نیس��ت که تفکر مدیریت ژاپنی و آمریکایی ویژگی های 
مشترک بسیاری دارند اما از آنجا که موضوع بحث ما مسیر متفاوتی به 
ش��مار می رود که ژاپن رقم زده است به طور طبیعی بحث از اشتراکات 
مس��یر کمک��ی به ما نمی کند. ب��ه نظر تفاوت نگاه ژاپ��ن با غرب امری 
روشن و پیشرفت این کشور نیز غیرقابل انکار است، شاید بهترین جمله 
برای پایان این بحث و بیان تفاوت های عمیق این باش��د که تفاوت های 
ش��رکت های ژاپنی و آمریکایی از تفاوت های فرهنگی فراتر می رود. اگر 
ش��ما از یک مدیر عامل ژاپنی بپرس��ید که »مهمترین مسئولیت شما 
چیست«، او بی شک خواهد گفت که اشتغال دائم و بهبود سطح زندگی 
کارگران در صدر کارها قرار دارد. برای انجام دادن این کار، شرکت باید 
سود داشته باش��د. کسب سود هرگز در اولویت کارها قرار نمی گیرد. تا 
آنجا که من می دانم بیش��تر مدیران تج��اری در آمریکا باالترین اولویت 
را به سود س��الیانه یا درآمد سرمایه گذاران می دهند، آنان دارای چنین 
مس��ئولیتی هس��تند، چون این مه��م را س��رمایه گذاران برعهده آنان 
گذاش��ته اند و برای اینکه س��ر کار خود بمانند، مجبورند آنان را راضی 
نگه دارند. این خود یکی از تفاوت های عمده رویکردهای متفاوت شرقی 
و غربی در مواجهه با کارگر و س��ود عایدی ش��رکت اس��ت حال ما باید 
ببینیم با اش��تراکات فرهنگی با ش��رقی ها چگونه می توانیم این مسیر و 

فرآیند توسعه و پیشرفت را ایرانیزه و به کار ببندیم.

الگوی »فتوتی«؛ الگوی ایرانیزه از توسعه کارآفرینی

چهارشنبه
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اولی��ن ق��دم در جهت گرفتن ش��غل، موفقیت آمیز ب��ودن در فرآیند 
درخواست است. اگرچه هیچ فرمول مشخصی برای انجام این کار وجود 
ندارد، ش��ما می توانید با انجام کمی تحقیقات و تنظیم رزومه  خود برای 
مطابقت با موقعیت ش��غلی، بهترین ش��انس را برای گرفتن آن شغل به 

دست آورید. 
مرحله اول: وارد شدن

1. تصمیم بگیرید که چه ش��غلی را می خواهید. به منظور ساده سازی 
فرآیند درخواست کار، نیازها و خواسته های خود برای اشتغال را بررسی 
کنید. با در نظر گرفت��ن چند چیز می توانید گزینه های خود را محدود 

کنید:
• زمین��ه کاری را در نظ��ر بگیرید. اینکه آیا ش��ما از یک زمینه دیگر 
منتقل می شوید یا به دنبال حرکت جانبی هستید، مهم است که کاری 
را پیدا کنید که برای شما چالش برانگیز و سودمند باشد. دانستن آنچه 
که نمی خواهید انجام دهید، همان قدر مهم اس��ت که بدانید چه کاری 

می خواهید انجام می دهید.
• مهارت ه��ای مورد نیاز برای یک س��مت خ��اص را در نظر بگیرید.  
زمانی  که از مهارت های ش��ما به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد و به 
رسمیت شناخته می شود رضایت شغلی خواهید داشت. داشتن یک ایده 
در مورد اینکه از کدام مهارت های شما استفاده می شود و کدام مهارت 

توسعه می یابد، کلید تصمیم گیری در مورد یک کار ارزشمند است.
• حق��وق و مزایای خود را در نظر بگیرید. در مورد حد پایین خودتان 
صادقان��ه و واقع��ی باش��ید. اگر به بیمه بهداش��تی نیاز داری��د و مقدار 
مشخصی از درآمد در هر ماه را تعیین کرده اید، بهتر است در محل هایی 

کار کنید که این شرایط را برآورده می کنند.
2. تحقیق خود را انجام دهید. قبل از اینکه ش��روع به ارسال رزومه و 

نامه کنید، به شرکت های مورد درخواست نگاهی داشته باشید.
• احساس ش��خصیت و ارزش ش��رکت را با خواندن توضیحات شغل 
بررس��ی کنی��د. این اطالعات در هنگام نوش��تن نامه کتبی ش��ما و در 

وضعیت مصاحبه مفید هستند.
•  محصوالت جدید یا خدماتی که شرکت ارائه می دهد را بخوانید. این 
اطالعات اغلب در بخش »اخبار« شرکت قرار دارند. این بخش همچنین 

می تواند منبع اطالعاتی در مورد فعالیت های جامعه شرکتی باشد.
• بخش ش��غلی وب س��ایت ش��رکت را برای بینش بیش��تر در مورد 
فرصت های ش��غلی مرور کنید. شما ممکن اس��ت گزینه های بیشتری 

برای استخدام در سایر ادارات یا مکان ها پیدا کنید.
3. رزومه بنویسید. حتی اگر کار شما نیاز به ارسال یک رزومه سنتی 
نداشته باشد، داشتن رزومه ای بروز بسیار توصیه می شود. رزومه نه تنها 
م��دارک تحصیلی و کار ش��ما را مش��خص می کند، بلک��ه می توانید به 
پروژه ه��ای خاصی ک��ه در آن کار انجام داده اید یا جوایزی که کس��ب 

کرده اید اش��اره کنید. اطالعات مربوط به رزومه ش��ما شامل موارد زیر 
می شود:

• اطالعات تماس فعلی ش��ما، از جمله نام کامل، شماره تلفن، آدرس 
پستی و آدرس ایمیل.

• پس زمینه آموزش��ی شما. لیست دانش��کده هایی که در آن تحصیل 
کرده اید )از ابتدا تا تازه ترین ها(، سال تحصیل و هر مدرک یا گواهی که 
کسب کرده اید را لیست کنید. شما ممکن است بخواهید دوره تحصیل 

خود را نیز یادداشت کنید.
• سابقه کار خود برای چند س��ال گذشته. قانون غیررسمی می گوید 
هر صفحه رزومه برای هر 10س��ال تجربه است. توجه داشته باشید که 
ش��کاف های زیاد در اشتغال و یا مش��اغل متعدد در زمان کوتاه، چیزی 
اس��ت که ممکن است در طول مصاحبه از شما در مورد آن سؤال شود. 
اطمینان حاصل کنید که تاریخ اس��تخدام، نام ش��رکت، س��مت شما و 

شرح مختصری از فعالیت های خود را داشته باشید.
• مهارت های مربوطه. این ش��انس شما برای لیست تمام مهارت هایی 
است که از طریق سال ها به دس��ت آورده اید. دانستن تجهیزات اداری، 
آشنایی با سیس��تم عامل های کامپیوتری، برنامه های نرم افزاری )مانند  
آفیس(، تایپ س��ریع، تجربه پایگاه داده و س��ایر اطالعات مربوطه باید 

در رزومه شما باشند.
4. برای اطالع از روند درخواست، با کارفرما تماس بگیرید. به احتمال 
زیاد تماس شما به مدیر استخدام یا مدیر منابع انسانی هدایت می شود. 
اگر آن ها قصد اس��تخدام داشته باشند، ممکن است از شما بخواهند به 
شرکت بروید و درخواست خود را پر کنید یا رزومه و نامه ارسالی خود 
را از طریق پس��ت یا پس��ت الکترونیکی ارس��ال کنید. اطمینان حاصل 
کنید که نام خود را ذکر کرده و همه ارتباط های آینده را براس��اس نام 

خود دنبال کنید.
5. در صورت لزوم یک نامه همراه بنویسید. اطمینان حاصل کنید که 
مشخصاً هم برای شرکت باشد و هم کار. در صورت امکان،  نامه را برای 
یک مخاطب خاص بنویس��ید. این نش��ان می دهد که شما مدت زمانی 
را برای تحقیق در مورد اطالعات گذاش��ته اید و  فقط به هر کارفرمایی 
ک��ه می توانید پیدا کنید، ارس��ال نمی کنید. می توانی��د در نامه خود از 

موضوعات زیر استفاده کنید:
• چگونه شخصیت و مأموریت شرکت با ارزش های شما سازگار است.

• چگون��ه پس زمینه تان ش��ما را یک نقش ارزش��مند برای س��مت و 
شرکت می سازد.

• امیدوارید در این سمت چه چیزی به دست آورید.
• چ��ه اس��تعدادهای منحصر به فردی برای این س��مت ب��ه ارمغان 

می آورید؟
• چه چیزی در مورد این سمت خاص به آن عالقه دارید؟

6. نظر فرد )یا افراد( دیگر را بپرس��ید. از دوس��تان یا اعضای خانواده 
بخواهی��د رزوم��ه و نامه را برای غلط امالیی بررس��ی کنند. آنها ممکن 
اس��ت بتوانند به چیزهایی که ش��ما ندیدید یا م��واردی که می توان به 

شکل بهتری نوشت، اشاره کنند.
• در صورت امکان، از کارکنانی که در زمینه شغلی شما کار می کنند 
مشورت بخواهید. صحبت کردن با مصاحبه کنندگان یا مدیران استخدام 
نیز س��ودمند اس��ت، زیرا آنها با کیفیت و معیارهایی که کارفرمایان به 

دنبال آن می گردند آشنا هستند.
7. توصیه نامه داش��ته باش��ید. اگرچه مجبور نیستید توصیه نامه را به 

سرعت ارائه دهید، بهتر است که به دنبال گرفتن آن باشید.
• توصیه می ش��ود که حداقل از سه نفر نامه بگیرید. حداقل دو نفر از 
این مراجع باید افرادی باش��ند که با آنها کار کرده اید و می توانند راجع 

عملکرد شغلی شما صحبت کنند.
• اطمینان حاصل کنید که اطالعات  بروز شده مراجع خود، از جمله 
آدرس پس��تی و آدرس ایمیل، شماره تلفن، سمت فعلی و شرکت فعلی 

را داشته باشید.
8. درخواست دهید. هنگامی که رزومه و نامه  خود را به خوبی تنظیم 
کردید، زمان ش��روع فرآیند درخواست اس��ت. درخواست ها معموالً به 

یکی از سه روش زیر ارائه می شوند:
• به صورت حضوری. یک بس��ته با تم��ام مدارک خود را به محل کار 
کارفرمای بالقوه ببرید. توصیه می شود قبل از تحویل بهترین زمان برای 
ارائه دادن مدارک خود را بپرس��ید. هنگامی که وارد می ش��وید، با مدیر 
استخدام صحبت کنید و سعی کنید مدارک خود را به صورت شخصی 
به آنها بدهید. این اجازه می دهد تا مدیر استخدام چهره شما  را به خاطر 
بسپارد. توصیه می شود که لباس حرفه ای بر تن داشته باشید و خودتان 

را به خوبی نشان دهید.
• آنالی��ن. برنامه های آنالین متفاوت هس��تند - برخی ممکن اس��ت 
از ش��ما بخواهند فیلدها را پر کنید، در حالی که دیگران ممکن اس��ت 
درخواس��ت کنن��د که نام��ه و روزمه خود را پیوس��ت کنی��د. برخی از 
ش��رکت ها از شما می خواهند که مدارک خود را به بخش منابع انسانی 
آنها ارس��ال کنید. مهم اس��ت که دس��تورالعمل ها را دنبال کنید - اگر 
آنها از ش��ما بخواهند رزومه خود را در قسمت ایمیل ارسال کنید، پس 

پیوست ارسال نکنید!
• توس��ط ایمیل. در صورت درخواست، اطمینان حاصل کنید که نام 
مدیر استخدام یا مدیر منابع انسانی را در تمام مکاتبات خود ذکر کنید.
9. پیگیری. بررس��ی وضعیت درخواس��ت شما، عالقه شما به شغل را 
نشان می دهد و اطمینان می دهد که مدارک درخواستی شما به شخص 
مناس��ب رسیده باشد. تماس گرفتن به س��رعت ممکن است شما را بد 

جلوه دهد. برای پیگیری پیشنهادات زیر را دنبال کنید:

• ب��ه »مهلت آگهی« توجه کنید. اکثر ش��غل های ارس��ال ش��ده در 
اینترنت مهلت مشخصی دارند. تماس با مدیر استخدام قبل از این تاریخ 

می تواند شما را بیش از حد مشتاق و ناامید نشان دهد.
• اگر مهلتی برای آگهی نبود، یک قاعده خوب این است که یک هفته 

پس از ارسال درخواست تماس برقرار کنید.
• زمانی که با مدیر اس��تخدام یا مدیر منابع انس��انی تماس می گیرید 
س��عی کنید لحن  ارتباط را دوستانه نگه دارید. از نظراتی مانند »با من 
هنوز تماس گرفته نش��ده است.« دوری کنید. در عوض، این سؤال ها را 
مطرح کنید »آیا هنوز تصمیمی گرفته ش��ده است؟« یا »آیا می توانید 

کمی بیشتر در مورد چارچوب زمان استخدام به من توضیح دهید؟«
مرحله دوم: گرفتن پیشنهاد شغلی

درخواس��ت ش��ما برای گرفتن پیشنهاد ش��غلی که می خواهید، فقط 
اولین مرحله در یک س��ری از مراحل به منظور ایمن کردن پیش��نهاد  
اس��ت. با کمی برنامه ریزی، پیش بینی و تمرین حرکت  روند اس��تخدام 

آسان خواهد بود!
1. اطمینان حاصل کنید که حضور آنالین شما تمیز است. کارفرمایان 
و استخدام کنندگان اغلب اینترنت را به دنبال شما می گردند و هر چیز 

منفی که بینند می توانند شما را به ته لیست باز گرداند.
2. هنگام��ی که در نهای��ت یک مصاحبه دریاف��ت می کنید، مطمئن 
ش��وید که مناسب با ش��غل مورد نظر خود لباس می پوشید. لباس هایی 
که باعث احساس خوب و اعتماد به نفس می شوند می توانند بر شما در 

هنگام مصاحبه تأثیر مثبت بگذارند.
3. س��ر وقت باش��ید. برای رس��یدن به مصاحبه ها 10 الی 15 دقیقه 
پیش از زمان برنامه ریزی ش��ده حرکت کنید تا مسائل مربوط به حمل 
و نقل عمومی یا ترافیک منجر به دیر رس��یدن ش��ما نش��وند. این امر 
همچنی��ن به ش��ما چند دقیقه وق��ت اضافه برای آماده ش��دن و مرور 

یادداشت هایی  که با خود آورده اید می دهد.
4. در مصاحبه خود را با عالقه و مش��تاق نش��ان دهید. مثبت بودن و 
صحبت در مورد شغل به صورت آگاهانه نشان می دهد که شما تحقیق 
خ��ود را انجام داده اید و این امر می تواند امتیاز زیادی را برای ش��ما به 

ارمغان بیاورد.
5. به یادداش��ت های خ��ود مراجعه کنید. از مصاحبه کننده بپرس��ید 
که آیا می توانید به یادداش��ت های خود نگاه کنید. یادداش��ت های شما 
می تواند به عنوان برگه  تقلبی باش��د که در آن دستاوردها و مهارت های 

خود را لیست کرده اید.
6. رفتار مناس��ب از خود نشان دهید. پیگیری پس از یک مصاحبه، با 
یک نامه تش��کر رفتار خوب شما را نش��ان می دهد و یک تصور ماندگار 

از شما به جا می گذارد.
Wikihow/ucan :منبع 

چگونه برای یک شغل درخواست دهیم؟
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دنیای کسب و کار در دوران پساکرونا
مهارت های کاری برای دوران پساکرونا

ویروس کرونا جهان را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از کسب و کارها تا مدت ها تعطیل بودند. همین امر 
وضعیت مالی بازارهای مختلف را چالش برانگیز ساخت. مهارت های کاری برای حضور موفق در عرصه کسب و کار در طول 
ماه های اخیر به طور کامل تغییر کرده است. شرکت ها دیگر به کارمندانی با مهارت های جهان پیش از کرونا نیاز نخواهند 
داشت. اگر شما در عرصه کسب و کار به دنبال استخدام نیروی کار یا حضور در مصاحبه های استخدامی هستید، باید نسبت 
به کسب مهارت های تازه اقدام نمایید.  عرصه کسب و کار پس از مواجهه با هر بحرانی خود را به روز رسانی می کند. این امر 
در مورد بحران کرونا نیز صحت دارد. شرکت ها به خوبی از مهارت های سازمانی و کاری تازه برای مدیریت بهینه خود آگاهی 
یافته اند بنابراین تمام اعضای شرکت ها باید به سرعت نسبت به کسب مهارت های تازه اقدام نماید. هدف اصلی مقاله کنونی 

بررسی برخی از مهارت های اصلی و کاربردی برای حضور موفق در دنیای کسب و کار پساکرونایی است. 
مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی همیش��ه در فعالیت س��ازمانی اهمیت باالیی داشته است. دنیای کسب و کار پس 
از وی��روس کرون��ا موجب افزایش اهمیت مهارت موردنظر خواهد ش��د. اکنون با افزایش ش��مار برندهای 
عالقه مند به دورکاری وضعیت ارتباط مس��تقیم از بین رفته اس��ت. این امر موجب اس��تفاده از ابزارهای 
دیجیت��ال ب��رای حفظ ارتباط کارمن��دان در دوران قرنطینه و پس از آن ش��ده اس��ت. در این میان اگر 
کارمندان شرکت ها توانایی ارتباطی شان با استفاده از ابزارهای دیجیتال را تقویت نکنند، بحران های کاری 
گسترده ای پیش روی کسب و کارها خواهد بود.  امروزه دانش دیجیتال مدنظر بسیاری از برندهای بزرگ 
قرار دارد. اگر کس��ب و کار ش��ما تا پیش از شیوع کرونا به این نکته توجه چندانی نداشته، باید نسبت به 
تغییر ارزش های اس��تخدامی و نحوه ارزیابی مهارت کارمندان تجدیدنظر نمایید. بدون تردید مهارت های 
تخصصی در زمینه کسب و کار اولویت اصلی برندها برای استخدام محسوب می شود، با این حال در میان 
مهارت های اصلی باید به برخی از مهارت های جانبی و عمومی تر مانند ارتباطات مناسب نیز توجه داشت. 

توانایی حل مشکالت
توانایی سازگاری سریع با شرایط تازه نقش مهمی در بازیابی سریع کسب و کار دارد. اغلب کسب و کارها در 
مواجهه با بحران کرونا برای هفته های متمادی برنامه ای نداشتند. همین امر موجب ضررهای هنگفت آنها در 
بازار کسب و کار شد. اگر یک برند از همان روزهای نخست بروز بحران دارای برنامه ای مشخص برای مقابله با 
وضعیت نامساعد باشد، ضررهای به مراتب کمتری را متحمل خواهد شد.  یکی از مشکالت سازمانی در زمینه 
مدیریت بحران مربوط به توانایی کارمندان است. کاهش روحیه و تاثیرات منفی بحران ها همیشه کیفیت کاری 
اعضای شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حساب افزایش مهارت های مربوط به حل مشکالت و سازگاری 
با ش��رایط تازه برای کارمندان در دوران پس��اکرونا حیاتی خواهد بود. خوشبختانه امروزه کالس ها و دوره  های 
آموزشی بسیار زیادی در زمینه مدیریت بحران و سازگاری سریع با شرایط وجود دارد بنابراین شما باید نسبت 

به حضور در چنین کالس هایی چه به عنوان کارمند و چه به عنوان مدیر ارشد شرکت اقدام نمایید. 
مهارت های فناورانه

اگر کسب و کار شما در حوزه فناوری های نوین فعالیت نداشته باشد، باز هم نیازمند کارمندانی با مهارت های 
باال در این حوزه هستید. امروزه بسیاری از امور و فرآیندهای کاری با استفاده از فناوری های نوین ساماندهی 
می ش��ود بنابراین کارمندان شما باید توانایی استفاده از فناوری های نوین برای پیشبرد هرچه بهتر و سریع تر 
امور را داش��ته باشند.  همانطور که آشنایی به فناوری های نوین اهمیت دارد، آگاهی از اصول امنیت سایبری 
نیز مهم است. بسیاری از برندها در طول سال با چندین حمله سایبری به مرکز اطالعات شان مواجه می شوند. 
اگر کارمندان شرکت نسبت به اصول محافظت از اطالعات آگاهی داشته باشند، حجم قابل توجهی از مشکالت 
برندها کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین در نوبت بعدی اس��تخدام کارمندان باید آش��نایی با امنیت سایبری و 

توانایی شان برای استفاده از فناوری های نوین را مدنظر داشته باشید. 
مهارت کار با داده ها

داده ها مهمترین دارایی کس��ب و کارهای حوزه IT محسوب می شود. اغلب شرکت ها برای بازاریابی به 
ارزیابی و دس��ته بندی داده های خام وابسته هس��تند. امروزه گردآوری داده ها دیگر به دشواری سال های 
قبل نیس��ت، با این حال هنوز هم اس��تفاده از آنها پیچیدگی خاص خود را دارد. برخی از برندها به دلیل 
عدم آگاهی کارمندان شان از مهارت های کار با داده ها مجبور به صرف هزینه های گزاف می شوند بنابراین 

بهبود توانایی کار با داده های خام فرصت های شغلی بسیار بهتری در اختیار کارمندان قرار خواهد داد. 
امروزه حجم داده های در دس��ترس برندها به ش��دت افزایش پیدا کرده است. همین امر مفهوم »ابرداده« را 
مطرح می سازد. ابرداده ها بیانگر حجم وسیعی از داده های معمولی با دامنه شمولیت تعداد فراوانی از کاربران 
آنالین است. پردازش چنین اطالعاتی از عهده نیروی انسانی خارج است. خوشبختانه فناوری هوش مصنوعی در 
طول سال  های اخیر توسعه بسیار زیادی یافته است. یکی از کاربردهای اصلی چنین فناوری مربوط به پردازش 
ابرداده هاست. شاید در نگاه نخست این امر کار برندها را ساده سازد، اما کار با ابزارهای دارای هوش مصنوعی 
نیازمند تخصص منحصر به فردی اس��ت. معنای این امر برای کارمندان افزایش دانش و مهارت کار با هوش 

مصنوعی است. این امر فرآیند فعالیت برندها را بیش از هر زمان دیگری سریع خواهد کرد. 
توانایی رهبری

رهبری کس��ب و کار فقط مخصوص مدیران ارش��د نیس��ت. بروز بحران های گس��ترده همیشه با ایجاد 
بی نظمی و آشفتگی در کسب و کارها همراه است. اگر کارمندان دارای توانایی رهبری مناسبی باشند، به 
زودی ش��رایط سازمانی قابل کنترل خواهد ش��د. دوران پساکرونا همراه با افزایش انتظارات مدیران ارشد 
ش��رکت ها نس��بت به توانایی رهبری کارمندان خواهد بود.  ش��رکت در دوره های آموزشی امری متفاوت 
از حضور در ش��رایط واقعی بحران اس��ت بنابراین کارمندان دارای مهارت باال در زمینه مدیریت بحران به 
تنهایی برای موفقیت کسب و کارها کافی نیستند. مدیران شرکت ها باید نسبت به راهنمایی و حضور در 

کنار کارمندان در صورت بروز شرایط بحرانی اقدام نمایند. 
هوش عاطفی

هوش عاطفی یکی از مفاهیم تازه در دنیای کس��ب و کار اس��ت. دوران ش��یوع کرونا از نظر روانی و عاطفی تاثیر 
بسیار زیادی بر روی کارآفرینان داشته است. این امر گاهی اوقات وضعیت شرکت ها از نظر روانی را به شدت بحرانی 
می ساخت. اگر کارمندان و تیم مدیریت کسب و کار توانایی مواجهه مناسب با بحران های این چنینی را نداشته باشند، 
وضعیت کس��ب و کار به سرعت رو به ورشکستگی خواهد رفت. هوش عاطفی توانایی غلبه بر ناامیدی و احساسات 
ناخوشایند را افزایش می دهد. تاکید اصلی در این مهارت بر روی کنترل عواطف به منظور ایجاد موقعیت کار، حتی 
در بدترین شرایط و بحران ها، است.  هنوز هم وضعیت دنیای کسب و کار چندان روشن نیست. در چنین شرایطی 
تالش برای بهبود وضعیت مهارت کاری از سوی مدیران و کارمندان بهترین گزینه به منظور تضمین ادامه حضور در 

موقعیت های سازمانی مناسب است. در غیر این صورت با پایان بحران کرونا باید منتظر شرایط دشوارتر نیز باشیم. 
noobpreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

ش��اید تصور کنید افراد موفق، ذاتاً موفق هستند یا موفق 
ب��ه دنیا می آین��د. در حالی که تفکر اش��تباهی دارید، زیرا 
کسب برخی خصوصیات و ویژگی ها سبب رشد و موفقیت 
آنها در زندگی شده است. در ادامه با  ما همراه باشید تا به 
ش��ما بگوییم افراد موفق چه کارهایی را متفاوت از دیگران 

انجام می دهند.
راه موفقی��ت هموار اس��ت، هرچند ممکن اس��ت آن را 
پیچیده و غیرقابل دسترس ببینید. تنها کافی است قوانین 

موفقیت را فرا گیرید و در زندگی خود به کار ببرید.
موفقیت و احساس شادی و خوشبختی رابطه نزدیکی با 
هم دارند، اما به ندرت موفقیت س��بب شادی پایدار خواهد 
ش��د. ش��اید دس��تیابی به اهداف و رویاها، در همان لحظه 
بسیار شیرین و لذت بخش باشد، اما این لذت برای برخی ها 

زودگذر است و بعد از چند روز عادی می شود.
ش��اید موفقیت های زیادی به دست آورید، اما همواره به 
دنبال پیروزی های بیشتر هس��تید، زیرا بعد از مدت کمی 
تازگی خود را از دست می دهند. وقتی به هدفی که در سر 
دارید می رس��ید، ناگهان با اهداف جدی��د و غیرمنتظره ای 
مواجه خواهید ش��د. البته گاهی احس��اس خوش��بختی و 
رضایت از کس��ب بعضی موفقیت ه��ا تا مدتی طوالنی باقی 
می ماند. افراد موفق هر فرهنگ، زبان، اقلیم، س��ن و نژادی 
که داشته باش��ند، خصوصیات مش��ترکی دارند. به تازگی 
تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد انجام شده که نشان می دهد 
اف��راد موفق برخی کارها را به طریق متفاوتی از دیگر افراد 

به انجام می رسانند.
پژوهش��گران دانش��گاه هاروارد به این نتیجه رسیده اند 
تم��ام افراد موفق و خوش��بخت، کارهای خ��ود را پیرامون 

چهار اصل مهم انجام می دهند.
آنها به دنبال کارهایی می روند که:

• احساس رضایت و شادی به همراه داشته باشد.
• نتیجه ای ملموس داشته باشد.

• روی اطرافیان شان تأثیر مثبت بگذارد.
• دانش و ارزش آنها را به نسل آینده منتقل کند.

پس برای اینکه ش��ما ه��م به موفقیت و ش��ادی پایدار 
برس��ید، باید به س��راغ انجام کارهایی بروید که این چهار 
اص��ل را دربر گیرد. وقتی یکی از آنها را نادیده بگیرید، این 
ح��س به س��راغ تان می آید که باید بیش��تر کار کنید یا به 

دنبال کار متفاوتی بروید.
در ادامه به ش��ما می گوییم افراد موفق و خوشبخت چه 

تفاوتی با دیگران دارند:
آنها سرشار از حس شور و هیجان هستند

افراد موفق ش��ور و اش��تیاق زیادی ب��رای انجام کارهای 
خود دارند، همین ش��ور و هیجان سبب می شود تا تحمل 

سختی های مسیر را داشته باشند. آنها خود را وقف اهداف 
و رویاهای خود می کنند.

»جی��ن گودال«، پژوهش��گر رفتارشناس��ی جانوران، در 
سن 26 س��الگی خانه و وابستگی هایش را رها کرد و برای 
تحقیق درباره ش��امپانزه ها به تانزانیا رفت. او زندگی اش را 
وق��ف کاری کرد که از آن لذت می ب��رد و با این کارش به 
دیگران نش��ان داد رویاهای شان را دنبال کنند و هیچ وقت 

عالقه مندی های خود را از یاد نبرند.
دنباله رو دیگران نیستند و گاهی برخالف جریان 

آب می روند
افراد موفق و خوش��بخت از شکس��ت و ریس��ک کردن 
واهم��ه ای ندارند و با اش��تیاق فراوان، اه��داف، آرمان ها و 

عالقه مندی های خود را دنبال می کنند.
افراد بارزی هس��تند که با شور و ش��وق فراوان به دنبال 
ارزش های خود رفته اند. »بیل گیتس« دانشگاه را رها کرد 
و تمام وقت و انرژی خود را روی مایکروس��افت گذاش��ت؛ 
»ریچارد برانس��ون« در سن 16 سالگی ترک تحصیل کرد؛ 
»اس��تیون کینگ« تمام اوقات فراغتش را به نوشتن رمان 
اختص��اص داد. تصور کنید اگر این افراد به دنبال آرزوهای 

خود نمی رفتند، دنیای امروز چه کمبودهایی داشت؟
اگر کاری را شروع کنند، حتماً تمام می کنند

وقت��ی ایده های ناب و جدید ارزش دارن��د که آنها را به 
اج��را برس��انید. افراد موفق عاش��ق کار کردن در ش��رایط 
س��خت و مشکل هس��تند. آنها به  راحتی از چالش های نو 
عبور می کنند، نتیجه کار را در ذهن خود تجس��م می کنند 

و تا دستیابی به هدف از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.
انعطاف پذیری باالیی دارند

افراد موفق در زندگی خود بسیار منعطف هستند، وقتی 
مرتکب اشتباهی شوند خیلی خوب از آن درس می گیرند. 
ش��اید گاه��ی آنها خط��اکار و احمق به نظر برس��ند. پس 
ش��ما هم از آنها درس بگیرید و ذهن خود را برای کس��ب 

تجربیات جدید و اشتباه کردن آماده کنید.
به تازگی تحقیقی در دانش��گاه »ویلی��ام اند مری« روی 
500 داوطلب انجام ش��ده که نش��ان می ده��د افراد موفق 

دارای دو خصوصیت مشترک هستند:
• هیچ وقت شکست و ناکامی را تصور نمی کنند.

• به نظ��ر و قضاوت دیگران درباره خودش��ان بی اهمیت 
هستند.

پس ای��ن افراد هیچ گاه وقت و انرژی خ��ود را برای فکر 
کردن درباره نظر دیگران و تصور شکست صرف نمی کنند. 
آنها شکست را برای دستیابی به موفقیت ضروری می دانند 
و به این باور رس��یده اند اگرچه شکست دلنشین نیست، اما 

مقدمه  موفقیت است.

به سالمتی خود اهمیت می دهند
س��المتی، موفقیت و خوشبختی ارتباط تنگاتنگی با هم 
دارند. افراد موفق، س��المتی را برای دس��تیابی به موفقیت 
الزم می دانند. بر این اس��اس همواره در تالشند عادت های 
س��المتی را در خود ب��ه وجود آورند. یک��ی از این عادات، 
خواب کافی و مناس��ب است که س��بب مقابله با استرس، 
افزای��ش تمرکز و بهبود خلق و خو می ش��ود. آنها می دانند 
تغذیه  س��الم و ورزش نیز سبب باالرفتن تمرکز و اعتماد به 

نفس شان می شود.
خیلی روی مشکالت و سختی های زندگی زوم نمی کنند

وقتی خیلی روی مش��کالت متمرکز ش��وید، استرس و 
هیجانات منفی به س��راغ تان می آی��د که نتیجه ای جز دور 
ش��دن از اهداف ن��دارد، اما اگر به دنبال راه حل مناس��ب 

باشید، بهره وری تان نیز بیشتر خواهد شد.
از موفقیت اطرافیان خود خوشحال می شوند

اف��راد موف��ق ارزش خ��ود را می دانن��د و ب��ه این درک 
رس��یده اند موفقیت دیگران سبب می ش��ود دیدشان بازتر 
ش��ود و فرصت های بیش��تری پیش روی خود ببینند. پس 
ب��رای موفقیت دیگران ارزش قائل اند و هیچ وقت خود را با 

کسی مقایسه نمی کنند.
فراتر مرزها را می بینند

افراد موفق خارج از چارچوب فکر دیگران فکر می کنند. 
آنها بس��یار خ��الق هس��تند و هیچ وقت از ع��دم پذیرش 

رفتارشان توسط دیگران ناراحت نمی شوند.
وقتی دیگران در منطقه  امن و راحت خود قرار گرفته اند، 
افراد موفق از این محدوده خارج ش��ده و خود را به چالش 

می کشند تا به ایده های جدید برسند.
ذهن بازی دارند

اف��راد موفق با داش��تن ذهن باز، از ایده ه��ای جدید و بکر 
اس��تقبال می کنند. آنها می دانند هر دیدگاهی ممکن اس��ت 
س��بب رشد و پیشرفت شان ش��ود. آنها می توانند نظر خود را 
در مواجهه با اتفاقات جدید تغییر دهند و مشکالت را از زاویه  
دیگری ببینند. توصیه می شود از هر صحبتی یک نکته  مفید 

استخراج کنید تا از این طریق ذهن خود را باز نگه دارید.
هیچ کسی نمی تواند شادی را از آنها بگیرد

وقتی بتوانید خود را با دیگران مقایس��ه نکنید، همیش��ه 
خوش��حال خواهید بود. افراد موفق وقتی درباره کاری که 
انجام می دهند احساس خوبی دارند، اجازه نمی دهند هیچ 
کسی شادی ش��ان را تحت تأثیر قرار دهد. البته غیرممکن 
است نس��بت به نظر دیگران هیچ واکنشی نداشته باشیم، 
اما باید بدانیم نظر اطرافیان خیلی هم دقیق نیس��ت. پس 

همیشه با دید شک و تردید به نظرات دیگران نگاه کنید.
linkedin/ucan :منبع 

رفتارهای متفاوتی که افراد موفق نسبت به انسان های عادی دارند

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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